
Proces - verbal

tncheiat azi 29.11.2018 cu ocazia gedinfei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezen{i 18 consilieri locali din cei 19 in func{ie. Lipseqte domnul consilier local Petrescu

Ilie. La qedin{6 participS: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Secretar al Municipiului
Motru - Stroescu Gina, domnul Popescu Daniel - Director al Direcliei de Culturd Sport gi

Tineret Motru, domnul Dobricd Tudor - Director al Directiei Publice Motru S.A., doamna
V6duva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., doamna Luca Valeria - $ef Serviciu
Asistenti qi Protectie Social6, domnul Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanfe,
Contabilitate, domnul GEdIu Ion - $ef Serviciu Impozite gi Taxe Locale, doamnele Lonea
Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local
Motru, domnul Hoard Gheorghe - Delegat sdtesc pentru localitdlile insurdlei gi Leurda.
domnul Slndulescu - Reprezentant firmd gaze qi cetS{eni ai municipiului Motru.

Publicitatea qedintei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
gedinta este televizat6 in direct.
D-na. Secretar: - $edin{a este statutarS, fiind prezen{i 18 consilieri locali din cei 19 in func}ie,

fapt pentru care gedinfa se poate desfrgura.
- La mapi avem doud procese verbale: Procesul verbal incheiat in data de

25.10.2018 gi procesul verbal incheiat in data de 12.11.2018.
D-na. Secretar: - Daci sunt completlri sau modificdri cu privire la procesul verbal al qedintrei

ordinare din data de 25.10.2018 v[ rog s5le facefi. Dacd nu sunt modificf,ri
sau completiri, supun la vot procesul verbal incheiat in data de 25.10.2018.
Cine este pentru?

in ,rrma votului exprimat procesul verbal din data de 25.10.2018 a fost votat cu
unanimitate de voturi rrpentru"(18).

D-na. Secretar: - DacE sunt completdri sau modific[ri cu privire la procesul verbal al gedinfei
de indati din data de 12.11.2018 vd rog sd le faceli. Dacd nu sunt modificdri
sau completdri, supun la vot procesul verbal incheiat in data de 12.11.2018.
Cine este pentru?

in urma votului exprimat procesul verbal incheiat in data de 12.11.2018 a fost
votat cu unanimitate de voturi ,,pentru"(18).

D-na. Secretar: - Domnule Pregedinte, vI rog sd preluafi lucrdrile qedinfei.
Dl. Pregedinte: - Urez,,La mulli ani!" tuturor Andreilor qi Andreelor cu ocazia zilei de nume

gi ,,La mulli ani!" tuturor romdnilor cu ocazia zilei de I Decembrie - Ziua

J'{afional6 a Rom6niei.
- In temeiul art. 39, alin.l din Legea administra{iei publice locale, nr.

21512001, republicatd, cu modificdrile qi completlrile ulterioare, se convocd
Consiliul Local Motru in qedintl ordinar[ publicS, in data de 29 noiembrie
2018, orele 1600, in sala de Consiliu, avdnd urmdtoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hot6rdre privind rectificarea bugetului local pe anul20l8 prin suplimentare
cu suma de 68 mii lei, iniliator - Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hot[rdre privind modificarea HCL nr. 21122.02.2018 privind aprobarea
numdrului maxim de asistenfi personali qi indemnizafii cuvenite pdrinlilor sau
reprezentanfilor legali ai copilului cu handicap gray, precum qi adultului cu handicap
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grav sau reprezentantului siu legal, pentru municipiul Motru pe anul 2018, iniliator -
Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea aderdrii UAT comuna Bdrbdtegti, UAT- comuna
Negomir qi UAT- comuna Sdcelu la Asocia(ia de Dezvoltare Intercomunitard de
utilitili publice pentru serviciul de alimentare cu apd qi de canalizare ,,ADIA" Gorj,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

4. Proiect de hotdr6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru implementarea
refelei de telecomunica{ii RCS&RDS pentru blocurile T2, Tl2, M8 qi C7, aflate in
proprietatea Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

5. Proiect de hot6rdre privind stabilirea nivelului impozitelor qi taxelor locale pentru
anul 2019, iniliator - Primar Jianu Gigel;

6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2019 gi bugetul
estimat pentru manifestdrile culturale , iniliator - Primar Jianu Gigel;

7. Proiect de hot6r6re privind aprobarea Procesului-verbal al Comisiei de analizd. a
cererilor in vederea repartizdii locuinlelor cu chirie din fondul locativ al
Municipiului Motru qi repartizarea efectiv6 a locuinlelor, iniliator - Primar Jianu
Gigel;

8. Proiect de hotlrAre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru
terenul proprietate privatE a Municipiului Motru in suprafald de 265 mp , situat in
Parc Central Motru, aferent construcfiilor proprietatea S.C. Ghiocela Prod Com SRL,
in favoarea S.C.Ghiocela Prod Com SRL, iniliator - Primar Jianu Gigel;

9. Proiect de hotdrdre privind schimbarea destina{iei $colii Gimnaziale Ploqtina -
Municipiul Motru, iniliator - Primar Jianu Gigel;

10. Proiect de hotirdre privind aprobarea modificdrii qi completdrii Regulamentului de
Organizare qi Funclionare al aparatului de specialitate al primarului, aparatului
permanent qi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru aprobat prin
H.C.L. Motru nr.153127.09.2018., inifiator - Primar Jianu Gigel;

11. Proiect de hot5rdre privind construirea unei Parcdri Centrale in zona sediului Poliliei
Locale Motru - Clubul Elevilor din Municipiul Motru, iniliatori - Consilierii locali:
Cojocaru Ion, Popescu Ion, Sanda Ion, Iorga Ion;

12. Proiect de hotir6re privind aprobarea construirii gi amenajarea unui spaliu rezidenfial
pentru b6trani in vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vArstnice la
parametri qi in condilii recomandate de legislalia in vigoare "CAMINUL SFANTUL
IOAN MOTRU ", iniliatori - Consilierii locali: Cojocaru Ion, Popescu Ion, Sanda
Ion, Iorga Ion;

13. Proiect de hotdrdre privind acordarea de sprijin financiar asocialiilor de proprietari
din Municipiul Motru in vederea igienizdrii subsolurilor blocurilor, iniliatori -
Consilierii locali: Cojocaru Ion, Popescu Ion, Sanda Ion, Iorga Ion;

14. Proiect de hotdrdre privind aprobarea numdrului qi cuantumul pentru fiecare categorie
de bursl ce vor fi acordate elevilor din invdlim6ntul preuniversitar de stat din
municipiul Motru in anul 2018 -2019, inifiator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

15. Proiect de hotdrdre privind acordarea de sprijin financiar asocialiilor de proprietari din
Municipiul Motru in vederea igienizlrii subsolurilor blocurilor, iniliator
Viceprimar Morega Costel Cosmin;

16. Proiect de hot[rdre privind extinderea relelei de gaze in localitalile insurdlei, Leurda
;i Horiqti, iniliator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

17. Proiect de hot5rdre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dumitru Silvia,
inifiator- Primar Jianu Gigel;

18. Intrebdri gi interpeldri;
19. Probleme curente:

1. Adresa rc.8562120.11.2018 a S.C. UATAA Motru SA, inregistratd la C.L.
Motru sub nr. 1012120.11.2018;
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2. Adresa nr.42216120.11.2018 a Asocia{iei ,,Dorule{ din Rom6nia", inregistratd
la C.L. Motru sub nr. 1017121.11.2018;

3. Adresa nr. 932120.10.2018 a domnilor consilieri locali - Morega Costel
Cosmin qi Collatu Neghind Constantin;

4. Adresele nr. 965, 970,971,,972,973, 074, 975 / 05.11.2018 a cetf,lenilor din
satele Roqiufa, Lupoila, insur6fei, Leurda, Hor6gti, Ploqtina, RApa;

5. Adresa nr. 953 102.1 1.201 8;
Dl. Pregedinte: - in afara ordinii de zi mai avem trei proiecte de hotar6re qi adrese.
D-na. Secretar: - pupuneli la vot ordinea de zi qi apoi suplimentarea ordinii de zi.
Dl. Preqedinte: - Inainte de a supune la vot ordinea de zi propun ca punctul 18 sd fie punctul

I pe ordineadezi.
Dl. Sanda: - Propun si limitim discursul la doud minute pentru a nu transforma qedinp in

dialog.
Dl. Co(atu: - Pentru fiecare problemd care se discut6. DacE acelagi consilier ridica 10

probleme are c6te 2 minute pentru fiecare problemd.
Dl. Pregedinte: - Da.

- Supun la vot cele doui propuneri. Cine este pentru?
Consilierii locali: Sanda Ion, Collatu Neghini Constantin, Petriqor Florentina Eugenia,
Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Ardeiu Rdzvan
Remus qi Pinnrlescu Eduard Nelu au votat,rpentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae.
Pintea Dumitru, Ra[ Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion gi Iorga Ion au votat
,,impotrivi".

In urma votului exprimat propunerea a fost votati cu 9 voturi ,rpentru" $i 9
voturi ,rimpotrivi".
D-na Secretar: - Propunerea nu a trecut, fiind votatl cu 9 voturi ,,pentru".
Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi propusd de iniliator. Cine este pentru?

io o"rou votului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de voturi
,rpentru" (18).
Dl. Pregedinte: - in afara ordinii de zi mai avem trei proiecte de hotirdre qi adrese, cdrora le
dau citire:

1. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local pe anul2018 prin suplimentare
cu suma de 68 mii lei, inifiator - Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrire privind re{eaua unitl{ilor de invl{Imint preuniversitar de stat de
pe raza Municipiului Motru care vor funcfiona in anul qcolar 2019 - 2020, ini{iator -
Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrire privind acordarea unui mandat special reprezentanfilor
Municipiului Motru in Adunarea Generali a Ac(ionarilor la Societatea Comercial5
Direcfia Publici Motru S.A. pentru qedinfa ordinari din data de 18.12.2018, ini{iator -
Primar Jianu Gigel;

4. Adresa nr.6261126.11.2018 a Spitalului Municipal Motru, inregistratl ta C.L. Motru
sub nr. 1019126.11^2018.

5. Adresa nr. 8653/26.11.2018 a S.C. UATAA Motru SA, inregistrati la C.L. Motru sub
nr. 1020126.11.2018;

6. Adresele inaintate, ca rispuns, Consiliului Local Motru de citre Direc{iile / Serviciile
din cadrul Primiriei Municipiului Motru ca urmare a solicitlrilor domnilor consilieri
locali in cadrul gedinfelor de comisii ale lunii noiembrie 2018;

7. Informarea domnului Primar - Jianu Gigel, nr. 43637 t29.11.2018.
Dl. Primar: - Retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotdrdre de la pozilia nr. I pentru cf, va

fi suplimentat6 ordinea de zi cu celdlalt proiect.
Dl. Viceprimar: - S-a votat ordinea de zi.
Dl. Primar: - il retrag in orice moment.
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D-na. Secretar precizeazd, cd proiectul de hotlrdre nu mai poate fi retras intrucAt s-a votat
ordinea de zi.

Dl. Primar: - Poate fi retras in orice moment, chiar qi la dezbateri.
D-na Secretar: - inainte de a se discuta in comisiile de specialitate.
Dl. Primar: - Da, pentru a se discuta celdlalt in Comisiile de specialitate.
Dl. Sanda: - La cele 3 proiecte introduse pe ordinea de zi trebuie sd ddm aviz.
D-na. Secretar: - Da. Comisiile de specialitate se retrag pentru a da aviz.
Dl. Sanda: - Si vede{i ce aviz corect se dd in 2 minute. DacI credeJi cd este corect sd ne

ducem si ddm aviz qi apoi sI se citeascd in 3 minute un proces - verbal, vd
inqelaJi. Nu este bine!

D-na Secretar: - DacE este suplimentatd ordinea de zi cu proiecte noi de hotdr6re, dat[ fiind
urgenJa justificatd de cdtre initiator, obligatoriu trebuie ca aceste proiecte
sd,fre avizate. Avizarea se face de cdtre Comisiile de specialitate.

DL. Sanda: - Da doamnS, dar in cazul acesta nu mai faceli la altele atAt exces de zel.
D-na. Secretar: - Nu in{eleg la ce exces de zel faceti referire.
Dl. Sanda: - Cand retras6 domnul primar proiectul.
Dl. Viceprimar: - Doamna Secretar, trebuie clarificatd problema. Poate sd-l retragd de pe

ordinea de zi sau nu. Aici nu s-a inteles. S-a retras proiectul sau nu?
D-na Secretar: - S-a votat ordinea de zi aga cum a fost propusd qi proiectul de hotdrdre nu

mai poate fi retras, dar se vine cu un alt proiect pe ordinea de zi
suplimentatd.

Dl. Preqedinte: - il respingem pe primul qi ...
D-na. Secretar: - Da.
Dl. Pregedinte precizeazd cdpentru a fi introduse pe ordinea de zi a gedinlei cele trei proiecte

de hotdrdre trebuie justificatd urgenla de cStre iniliator.
Dl. Primar justifici urgenla celor trei proiecte de hotdrdre mentiondnd cd:

- in urma vizitei in Norvegia a demarat proiectul de achizilie a unui reactor
ce transformd gunoiul menajer in biogaz qi compost. Perioada de
depunere a cererii de finanlare este foarte scurtd gi necesitd mai multe
etape. Prevaldnd art. 56, alin. I din Legea nr. 273 suntem nevoili sd

rectificdm bugetul pentru a putea contracta qi realiza proiectarea in
termen.
refeaua gcolar[ pentru anul gcolar 2019 - 2020 deqi rdmdne aceeaqi ca

structurd, in urma deciziei luate in cadrul dezbaterilor la care au
participat to{i directorii unitdlilor de invSfdment din municipiul Motru,
trebui aprobatd printr-o hotdrAre de consiliu local qi transmisd
Inspectoratului $colar Gorj pAnd la data de l1 decembrie;
DirecJia Publicd Motru are convocatd gedinp ordinard in data de 18

decembrie 2018 gi este necesar a se acorda mandat special domnilor
consilieri locali Petrescu Ilie gi Pirvulescu Eduard Nelu, in calitate de
reprezentanti ai municipiului Motru in Adunarea Generali a

Actionarilor, sd analizeze gi sd aprobe sau nu diminuarea contului ,.alte
rezerve" a sumei de 299.432,92lei.

Dl. Viceprimar: - Domnule Perigoreanu, ce anume se modificd la anexa 2 ,,Programul de
investilii" din proiectul de buget?

Dl. Perigoreanu: - A$a cum prevede art. 56 din Legea nr. 27312006, pAnI pe data de 10

decembrie, dar nu mai tilrzitr, ordonatorul principal de credite poate sd-qi
facd o analizd asupra creditelor bugetare, a ceea ce se mai poate cheltui
gi ce nu se mai poate cheltui pdnd la sf6rqitul anului se duce in fondul de
rezervd iar din fondul de rezewd, se pot redistribui pentru alte cheltuieli.
Conform Raportului de specialitate se diminueazd creditele bugetare cu
suma de 564 mii lei din care 164 mii lei se duc pentru plata burselor
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$colare $i 400 mii lei pentru plata serviciilor prestate de Direclia Publicd
Motru.

Dl. Viceprimar: - Acesta este adevSrul p6na la urmd, nu cum se spunea cd e vorba de
investilii.

Dl. Periqoreanu: - Este prins gi obiectivul de invest(ii qi studiul de fezabilitate pentru
instala(ie de biogaz in municipiul Motru.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi suplimentat5.
D-na. Secretar: - Trebuie supusd la vot suplimentarea ordinii de zi qi apoi ordinea de zi

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

In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi este votatl cu
unanimitate de voturi rrpentru" (18).

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi suplimentat[. Cine este pentru?
tn urma votului exprimat ordinea de zi suplimentati este votatl cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

Dl. Preqedinte: - Trecem la dezbaterea ordinii de zi.

l. Proiect de hotiirire privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin
suplimentare cu suma de 68 mii lei, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotir6re. Mentioneazd cd proiectul de hotdr6re este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive, anexd Decizia nr. 13 a
ANFP Gorj qi a fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale
Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - DacI sunt discuJii vd rog sd vi inscrie{i la cuvdnt.
Dl. Cojocaru: - Pe care proiect il discutdm?
Dl. Pregedinte: - Pe primul, domnule Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Da, dar avem doui proiecte.
Dl. Primar: - Pe acesta am spus c6-l retrag.
Dl. Pregedinte: - Nu se mai poate retrage cf, s-a votat ordinea de zi.
D-na. Secretar: - Se respinge acest proiect gi se voteazd celSlalt care a suplimentat ordinea de

zi gi care va fi supus avizdrii.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotlrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?

In unanimitate consilierii locali s-au ab(inut de la vot (18).

2. Proiect de hotlrire privind modificarea HCL nr.21122.02.2018 privind aprobarea
numiirului maxim de asistenfi personali qi indemnizafii cuvenite plrin{ilor sau
reprezentanfilor legali ai copilului cu handicap grav, precum qi adultului cu
handicap grav sau reprezentantului siiu legal, pentru municipiul Motru pe anul
2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre. Men(ioneazd cd proiectul de hotdrdre este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive, Referat gi a fost avizat
favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local cu
amendamentul ca suplimentarea sd se facd cu 25 de indemnizalii.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii v[ rog sd vd inscriefi la cuvdnt. Dacd nu sunt discu]ii
supun la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentul domnului Collatu.
Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotirffre a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (18).

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

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea aderirii UAT comuna Birbiteqti, UAT-
comuna Negomir qi UAT- comuna Sicelu la Asocia{ia de Dezvoltare
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Intercomunitarl de utiliti{i publice pentru serviciul de alimentare cu api qi de
canalizare ,rAI)IA' Gorj, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre. Menfioneazd cd proiectul de hotdrdre este insofit
de raport de specialitate, expunere de motive, Adresa Asociafiei ADIA gi a
fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - Dac[ sunt discu]ii vd rog sd vI inscrieti la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hot6rdre aga cum a fost redactat. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre a fost votat cu unanimitate

de voturi,rpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotlrdre a trecut.

4. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru implementarea
refelei de telecomunicafii RCS&RDS pentru blocurile T2, Tl2, M8 qi C7, aflate in
proprietatea Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot6rdre. Menfioneazd, cd, proiectul de hotdr6re este inso(it
de raport de specialitate, expunere de motive, Certificatul de urbanism qi a
fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - DacI sunt disculii vd rog si v5 inscrie{i la cuv6nt.
S-a inscris la cuvAnt domnul consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - $i in Expunerea de motive gi in Raportul de specialitate sunt excluse de la

implementarea relelei de telecomunicafii RCS & RDS localitAflle Lupoita
qi Rdpa. Ce sd intelegem, cd in Lupoila gi RApa nu va funcfiona RCS &
RDS?

Dl. Primar: - incl de la inceput nu a fost re{ea in aceste localit6li.
Dl. Cojocaru: - Atunci nu este bun Proiectul de hotdr6re.
D-na. Secretar: - Certificatul de Urbanism este fbcut fErI cele doud localitdli qi aqa a fost

redactat qi Proiectul de hotdrdre, deci este bun.
Dl. Cojocaru: - Trebuie sI fie prestat serviciul pentru tofi cetdJenii. Trebuie completat cu

toate localit{ile qi sd spunem cetdlenilor din aceste localit5li cd vor avea
relea RCS & RDS.

Dl. Pirvulescu: - Cum sE spunem cetSjenilor a$a ceva dac6 firma nu cere. Firma nu doreqte
sdfirnizeze serviciul, deocamdat6, in cele doud localit[1i?

Dl. Cojocaru: - Trebuie sE facem ceva qi pentru cetd{enii din aceste localitdli.
Dl. Sanda: - Din punct de vedere comercial nu este rentabil pentru firmd. Probabil va

ruma un alt proiect.
Dl. Primar: - Se pot extinde treptat.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotirdre aga cum a fost

redactat. Cine este pentru?
in ,,rma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

5. Proiect de hotirAre privind stabilirea nivelului impozitelor qi taxelor locale pentru
anul2019, inifiator- Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot6rdre. Men{ioneazd. cd. proiectul de hotlrdre este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive gi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local cu doud amendamente:
domnul Popescu a frcut amendament ca persoanele juridice sd beneficieze
de reducerea de l0%o in cazul pl51ii anticipate a impozitelor iar domnul
Collatu a ftcut amendament ca impozitele pentru persoanele fizice sd fie
reduse ct5%o.
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Dl. Primar mentioneazi cd orice reducere a veniturilor proprii va ingreuna situalia Primdriei
din punct de vedere al funcfiondrii gi posibilitdlii de accesare de fonduri de
la Consiliul Judetean sau din altd parte qi considerd cd pentru anul urmdtor
taxele gi impozitele ar trebui sd rlmdnd la fel, avdnd in vedere cd, de 7 ani
nu s-a fEcut nici-o modificare.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog s[ v[ inscrie{i la cuvdnt.
S-au inscris la cuvint domnii consilieri locali Collatu Neghini Constantin, Sanda Ion,

Popescu Ion, Negrea Nicolae, Pirvulescu Eduard Nelu, Cojocaru Ion, Mirqu
Vasile gi domnul Viceprimar Morega Costel Cosmin.

Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Collatu.
Dl. Colfatu: - Domnule Pregedinte, domnule Primar, domnilor consilieri, imi men{in

amendamentul ca impozitele pentru persoanele frzice sd fie redus e ct 5 Yo

pentru cE in municipiu s-au fbcut prea putine iar oamenii plStesc prea
mult. Locurile de muncd s-au redus qi noi ne uitdm sd plbteascd, tot atdt.
Punctul de vedere al grupului nostru este cd se impune o reducere de 5o/o

pentru toli cetdlenii municipiului Motru.
Dl. Primar: - Cu ce ajutd cet5{enii dacd scddem veniturile?
Dl. Collatu: - Cetltenii nu mai au bani sd pl6teasc6. Sunt executafi qi or sd se trezeascd cu

popriri pe pensii gi salarii pentru c[ nu au de unde sd pl[teasc6.
Dl. Primar: - Salariul minim gi pensiile au crescut.
Dl. Colfatu: - in campania electoralS to{i am mers la cet[feni qi am spus cd reducem taxele

qi impozitele qi acum vid c[ nu mai vrea nimeni sd reducd taxele gi
impozitele in municipiul Motru.

in sal6 intr[ domnul consilier local Petrescu Ilie, fiind prezenfi to{i cei 19 consilieri
locali in func{ie.
Dl. Coltatu: - Noi ne mentinem pozilia in continuare. Dac[ avem posibilitatea sd crelm

func{ii de la intdi ianuarie in Primdrie la municipiul Motru avem qi
posibilitatea sd reducem taxele qi impozitele pentru cetd{eni.

Dl. Primar: - Suntefi rlutdcios pentru ci nu participl cu nimic la bunul mers al lucrurilor
gi nici mlcar nu ajutafi cu nimic cet6{enii, dimpotrivd, le face}i rdu.

Dl. Col{atu: - Nu le facem niciun rdu. E punctul meu de vedere. Minfim cetd]enii cd le
reducem.

Dl. Primar: - Nu-i mai min{i(i!
Dl. Col{atu: - Dumneavoastrd i-ati mintit in campania electorald.
Dl. Primar: - Eu am fbcut precizareacare sunt conditiile. Am spus in ce condilii se poate

ajunge la aqa ceva gi nu a{i fost de acord.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Sanda.
Dl. Sanda: - Consider o discriminare intre persoanele juridice qi persoanele fizice. Dacd

se acord6 reducere la persoanele fizice pentru plata in avans a impozitelor la
persoanelejuridice de ce nu se poate acorda?

Dl. Pregedinte: - Acesta este amendamentul domnului Popescu. Dau cuv6ntul domnului
Popescu.

Dl. Popescu: - Eu imi retrag amendamentul.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Negrea.
Dl. Negrea: - Doresc s5-1 intreb pe domnul GEdEu ce s-ar intdmpla dacd s-ar reduce

impozitele gtiind cd anul acesta Erm mers cu funclionarea pe avarie in sensul
cd au fost probleme cu plata salariilor angajatilor din Primdrie qi cu plata
serviciilor prestate de Direclia Publicd Motru. Este o crizd, frnanciard qi
trebuie s5 recunoaqtem acest aspect.

Dl. Gdd6u: - Doamnelor qi domnilor consilieri, o sd vin cu citeva date stricte, coplegitoare
9i o sd vE rog sd vd mai gAndili inainte de a lua o astfel de hotdrdre. Faptul ci
dumneavoastrS vI gdndi{i la cet6}eni este un lucru bun gi ar putea fi qi
benefic, dar sd nu uitdm cd rolul Consiliului Local este acela de a da hotdrdri
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prin care sd se asigure venituri care sE acopere cheltuielile de func{ionare a
acestei institulii, cheltuieli care sunt de mai multe categorii.

- Consiliul Local are doul surse mari gi late de venituri: cea mai importantd
sursi este din cote defalcate din impozitul pe venit care nu sunt la m6na
noastrd, in sensul cE Guvemele care se perindd le stabilesc in mod
discretionar. $tim cu to{ii cd anul acesta principalul venit, din cote defalcate,
a fost cu 40Yo mai mic qi singurul venit care std la indemdna noastr[ este cel
obfinut din impozite gi taxe locale. Este adevdrat cE el reprezintd l5%o din
100% (85% cote defalcate) dar dacl qi pe acesta il lipsim de con{inut qi il
golim inseamnd cd noi nu o sE mai avem resurse financiare.

- Ultima datl cdnd s-a votat o cregtere cu 5%o a impozitelor gi taxelor locale
prin Hotirdrea de Consiliu Local nr. 6912009, care s-a aplicat in anii 2010,
20ll gi 2012 qi s-a indexat printr-o Hotdr6re de Guvern cu 12,75oh, care a
fost obligatorie, gi de atunci lucr[m cu niveluri istorice a impozitelor qi
taxelor locale in conditiile in care unele venituri sau dublat sau chiar s-au
triplat.
- Nu qtiu care ar fi resorturile care ne-ar determina sd facem un asemenea
r6u. Grija pentru cet6feni se reflectS in faptul cd pentru sate avem impozite
pentru categoria D la nivelul minim posibil qi pentru ora$ avem impozite
stabilite pentru anril 2017 la nivelul de 0,09 in condiliile in care nivelul
minim este 0,08. Suntem la limita de jos gi pentru oraq, domnilor consilieri.
Prin lege existl posibilitatea sd le creqtem pAni la 0,2. De la nivelul minim
prin lege nu mai avem voie sI cobordm.

- Reducerea cu 5Yo a impozitelor gi taxelor, care pot fi stabilite de Consiliul
Local pentru persoanele frzice, ar insemna incasdri la bugetul local cu 2
miliarde mai putin. Bonificatia pe care legea o stabilegte pdnd la l\Yo
(nivelul maxim) a fost stabilitd intr-un mod prostesc, scuzafi-md ci o spun,
de un consiliu de acum 10 ani pentru cE inseamnd 3,4 miliarde de lei ( in l0
ani 34 de miliarde de lei). 67% - 68% din cet6{eni pldtesc pdnd in 3l martie
pentru a beneficia de aceastd bonifica{ie gi avem surplus de resurse iar in
cele doul treimi din an suntem in gol de resurse pentru cE la persoanele
frzice nu mai avem tranga all-a.

- Din punct de vedere a criteriilor economice qi sociale ale bugetului local nu
ne putem permite o reducere deoarece cheltuielile sunt intr-o continud
creqtere.

Dl. Petrescu: - intreb pe domnul G6ddu cit s-a colectat la veniturile din impozite qi taxe
locale?

Dl. G6diu: - Peste 80%.
Dl. Petrescu: - Diferen{a 20%o este debit pe care dumneavoastri nu-l putefi folosi niciodatd,

fapt pentru care propunerea noastrd de reducere cu 5o/o vine pentru a scoate
din aceast6 zon6 de 20oh acei 5%. Grupul nostru va vota pentru reducerea cu
5%.

Dl. GIdEu: - Acei 20%o inseamnd nerespectarea de cltre contribuabili a obligaliei
prevdzute in art. 56 din Constitu{ia Romdniei.

Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Pirvulescu.
Dl. Pirvulescu: - Guvernul a propus indemniza{ie de hrand in valoare de 300 de lei pentru

inv6{im6nt, qi cred ci gi pentru bugetari, incepdnd cu int6i ianuarie.
Dl. Primar: - Pentru toli bugetarii.
Dl. Pirrnrlescu: - Imaginali-v6 ce presiuni vor fi pe bugetul local incepdnd cu intdi ianuarie.
Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Degi nu este an electoral rdm6n surprins cd unii colegi ai noqtri vor sd reducd

contribu{iile. $i anul trecut in luna decembrie s-a votat creqterea impozitelor
gi taxelor, mai putin consilierii de la ALDE.
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Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Mirqu.
Dl. Mirqu: - Referitor la ce a spus domnul Gdddu cd acum 10 ani s-a hotdr6t sI se acorde

reducerea de l0%, nu qtiu dac6 este bine sd facem judeca{i de mdsurd acum.
Nu mi se pare corect sI facem afirma{ii acum pentru cd aqa a fost gdndirea la
acel moment. L-am auzit gi pe domnul Sanda cd l-a deranjat afirma{ia
domnului Gdddu.

Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Nu mi aqteptam ca domnul consilier de la ALDE sd-qi retragd

amendamentul. Probabil nu s-a in{eles ce se dorea cu acel l0%. Este o
reducere pentru societlJile comerciale care iqi achit[ integral ...

Dl. Popescu: - Refuz s[ primesc aceste indicatii, domnule Morega. Este problema mea. A
fost un amendament qi legea imi permite s6-l retrag.

Dl. Viceprimar: - Este vorba de o reducere cu 10olo pentru persoanele juridice care iqi achitd
integral, la bugetul local, taxele p6ni la 31 martie. Nu cred cd alte oraqe sau
alte consilii locale care au votat o astfel de hotdr6re pentru reducere pentru
persoane juridice qi nu au g6ndit cdnd au fbcut acest lucru. Eu propun o
reducere de l0%o pentru persoanele juridice care iqi pldtesc pdn6 la 31 martie
integral taxele qi impozitele locale. Cu toate acestea qtim cu to{i cd nu toate
persoanele ftzice iqi pldtesc impozitele integral p6nd la 3l martie. La fel pot
sd pldteascl qi firmele, panA la 31 martie.
- Fac acest amendament de reducere de l0olo pentru persoanele juridice care
igi pldtesc integral pdnd la 31 martie taxele gi impozitele locale. Faptul ci se

face un dezechilibru nu este un impediment. Dacd am colectat banii qi nu fin
bine de ei nu este o scuzd ci nu este buni aceastd reducere. Este un avantaj
pentru cd gtii pe ce te bazezi la inceput de an gi gtii cum s6-fi planifici banii
pentru lunile urmdtoare. Eu vdd ca un lucru bun nu rdu. Ai bani in cont qi

qtii pe ce te bazezi pentru a face investilii, cheltuieli gi aqa mai departe.
Altfel aqtepti pdnl la sf6rqitul anului s6 vezi dacd intrd banii in cont gi

plEteqte la sfdrqit de octombrie, noiembrie, decembrie.
Dl. Petrescu: - Care nu plItesc pdn6 la 31 martie, pl[teqte diferenfa de l0 oh?

Dl. G6d[u: - Rdm6ne de plati suma fEr6 bonificatia de l0%.
Dl. Petrescu: - Sunt foarte mulli din cei 80% care nu pldtesc integral. Plus penaliziri.
Dl. G6ddu: - Pl6tesc toti restan(i cu penalit6|i. Nu scapi nimeni.
Dl. Petrescu: - De aceea cerem reducerea cu 5o/o.

Dl. GEdEu: - Pot sE nu pldteascd gi dacd le reducefi cu 5%o.

Dl. Primar: - A$ vrea sd vI reamintesc cd intrdm in perioada de implementare a proiectelor.
O sd avem nevoie gi de cofinanlare qi de cheltuieli neeligibile gi de plata
obliga{iilor c6tre bugetul de stat pentru a putea fi eligibili gi de a avea
certificatul fiscal pe zero ca sd ni se accepe finanlarea. Bineinteles cd qi dacl
ar cre$te aceste cote cu 5o/o sau 10 % nu ar fi suficient sd acoperim tot.
Suntem nevoili sd mai solicitdm pentru cofinanldri bani de la Consiliul
Judefean, de la Guvem qi din alte pdrfi. in momentul in care noi venim cu
reduceri ale veniturilor nu mai putem emite pretenfii sd fim sprijinili cu
suplimentiri din altl parte pentru c[ or sd ne spund cI: v-ati redus veniturile.
inseamnl c[ avefi. Acesta ar insemna cI nu ajut[m cu nimic cetSlenii pentru
cI proiectele care inseamnl milioane de euro qi care sunt la intrarea in oraq
ne vor fi respinse. VE multumesc.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Collatu ca impozitul pentru
persoanele ftzice sd fie redus cu SYo. Cine este pentru?

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

In urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 5 voturi ,rpentru" qi 14

,rabfinerit'.
D-na Secretar: - Amendamentul nu a intrunit num6rul de voturi.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Morega persoanele juridice sd

beneficieze de l0%o reducere dacd igi plStesc integral pdnd la 3l martie
taxele qi impozitele locale. Cine este pentru?

Consilierii locali: Ardeiu R5zvan Remus, Morega Costel Cosmin, Collatu Neghina
Constantin, Petriqor Florentina Eugenia, Petrescu Ilie gi Stelian Vasile au votat ,,pentru".
Consilierii locali:, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Bulgariu Cristian, Drdghici
Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra! Jana Daniela, Popescu Ion,
Cojocaru Ion, Sanda Ion, Iorga Ion qi $urlin Marilena s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 6 voturi ,rpentru" qi 13

,rab{ineri".
D-na Secretar: - Amendamentul nu a intrunit numirul de voturi.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hot6rdre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drlghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae.
Pintea Dumitru, Ra1 Jana Daniela, Morega Costel Cosmin, Mirgu Vasile, Pirvulescu
Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Sanda Ion, Iorga Ion qi Stelian Vasile au votat
,rpentru".
Consilierii locali: $urlin Marilena, Ardeiu Rdzvan Remus, Collatu Neghind Constantin,
Petrigor Florentina Eugenia gi Petrescu Ilie au votat ,,impotrivi',.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 14 voturi
,rpentru" gi 5 voturi ,,impotrivi".

D-na Secretar: - Proiectul de hotdrdre a intrunit numIrul de voturi pentru adoptarea unei
hotirdri.

6. Proiect de hotirire privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2019 qi bugetul
estimat pentru manifestlrile culturale, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot6rdre. Menlioneazd cd,proiectul de hotdr6re este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive, anexd gi a fost avizat
favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local cu trei
amendamente: domnul Sanda a ftcut amendament ca premierea elevilor
sd se facd la inceputul anului gcolar la fiecare qcoald, domnul Morega a
fbcut amendament ca bugetul pentru artifrcii sd fie de 3000 de lei iar
domnul Mirqu a frcut amendament ca din cei 30.000 de lei alocati
sdrb6torilor de iarni sd se achizilioneze c6sule.

Pe l6ngd amendamentele menlionate de domnul Pregedinte s-au mai adus alte
amendamente precum:

l. Sdrbdtorirea Sfintei Varvara in data de 04. decembrie - amendament fEcut de cdtre
domnul Viceprimar;

2. Organizarea Cupei Ghidu - amendament ftcut de c6tre domnul Viceprimar;
3. Suplimentarea sumei pentru,,Arte mici" de la 6000 de lei la suma de 10.000 de lei -

amendament fbcut de cdtre domnul Viceprimar;
4. Bugetarea S6rb6toririi Sfintei Varvara in data de 4 decembrie cu suma de 10.000 de

lei - amendament ftcut de cdtre domnul Petrescu;
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Sanda ca premiere elevilor sd se facd

la inceputul anului qcolar la fiecare qcoald. Cine este pentru?
in urma votuiui exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19) .
D-na. Secretar: - Amendamentul a trecut.
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Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar ca bugetul pentru artificii
sE fie de 3000 de lei. Cine este pentru?

Consilierii locali: Ardeiu Rizvan Remus, Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian
Vasile, Mirqu Vasile, Pirwrlescu Eduard Nelu, Collatu Neghind Constantin, Petriqor
Florentina Eugenia Petrescu Ilie gi au votat,rpentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drighici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Iorga Ion gi Sanda Ion s-au

abfinut de la vot.
in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu 9 voturi ,rpentru" qi 10

,rab{ineri".
D-na. Secretar: - Amendamentul nu a intrunit numdrul de voturi.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Mirgu ca din ce 30.000 de lei alocafi

sirbitorilor de iarn6 sd se achizilioneze cdsuJe. Cine este pentru?

in o"-a votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).
D-na. Secretar: - Amendamentul a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar sd se sdrbdtoreasci Sf6nta

Varvara in data de 04. decembrie. Cine este pentru?

in u"ma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi

,rpentrut'(19).
D-na Secretar: - Amendamentul a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Petrescu si se bugeteze sdrbdtorirea

Sfintei Varvara in data de 4 decembrie cu suma de 10.000 de lei. Cine este

^ Pentru?
in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi

,rpentrut'(19).
D-na Secretar: - Amendamentul a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar pentru organizarea Cupei

Ghidu. Cine este pentru?

in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi

,rpentrut'(19) .

D-na. Secretar: - Amendamentul a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar sd se suplimenteze suma

pentru ,,Arte mici" de la 6000 de lei la suma de 10.000 de lei. Cine este

Pentru?
in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi

,rpentru" (19).
D-na. Secretar: - Amendamentul a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdr6re cu amendamentele aprobate. Cine este

^ Pentru?
in urma vofului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

7. Proiect de hotlr6re privind aprobarea Procesului-verbal al Comisiei de analizfl a
cererilor in vederea repartizErii locuin{elor cu chirie din fondul locativ al

Municipiului Motru Ei repartizarea efectiv[ a locuin{elor, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. Men{ioneazd cd proiectul de hotdrdre este insofit
de raport de specialitate, expunere de motive, Procesele - verbale ale

Comisiei de repartizare gi a fost avizat favorabil in Comisiile de

specialitate ale Consiliului Local.
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Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discu{ii vd rog sd vd inscrie{i la cuvAnt. Dacd nu sunt discufii
supun la vot proiectul de hotdr6re cu repartizarea fbcutd de Comisie. Cine
este pentru?

in orma votului exprimat proiectul de hotlrf,re a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (19).

D-na. Secretar: - Proiectul de hot5rdre a trecut.

8. Proiect de hotirAre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
pentru terenul proprietate privati a Municipiului Motru in suprafa{i de 265 mp ,

situat in Parc Central Motru, aferent construcfiilor proprietatea S.C. Ghiocela Prod
Com SRL, in favoarea S.C. Ghiocela Prod Com SRL, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte - citegte proiectul de hotdr6re.
- menfioneazd cd proiectul de hotdrdre este insotit de raport de specialitate,

expunere de motive, cererea societdtii solicitante, documente qi a fost

avizat favorabil in Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 5 qi

nefavorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr. I,2, 3, 4

$i 6.
- precizeazd cd proiectul de hotdrdre nu are viza de legalitate a doamnei

Secretar;
Dl. Viceprimar men{ioneazd cE proiectul de hotdrdre putea fi semnat de cine i-a finut locul

doamnei Secretar.

D-na. Secretar precizeazd. cd nu a semnat proiectul de hotdrire pentru cd nu indeplineqte

condiliile de legalitate qi cd a fost plecati la un curs de perfec{ionare dar

proiectul de hot[r6re putea s[-l semneze inlocuitorul sdu, domnul
Florescu Daniel, dac6 considera cd acest proiect de hotdrdre indeplinea
conditiile de legalitate, cum de altfel a avizat gi celelalte proiecte de

hot6rdre.
D|. Pintea: - Nu ar fi bine s6 avem qi motivele pentru care nu ali semnat de legalitate?

D-na. Secretar: - Bineinteles. Obligatia mea este de aprezentamotivele, in condiliile in care

se ajunge sd se voteze proiectul qi in situatia in care s-ar intruni numdrul
necesar de voturi pentru adoptarea hotdrdrii.

- Considerentele de ordin juridic privind neavizarea proiectului de hotlrAre

le-am prezentat in qedinla anterioard a Consiliului Local din data de

25.10.2018, fapt pentru care voi prezenta doar succint motivul pentru care

nu am avizat de legalitate proiectul de hotdr6re. in condiliile in care in
urma dezbaterii qi supunerii la vot proiectul de hotdr6re va indeplinii
numdrul de voturi necesar pentru adoptarea hotdrdrii nu voi contrasemna

de legalitate hotiirdrea.
- A$a cum am precizat qi anterior terenul aferent construcfiilor S.C.

Ghiocela Prod Com S.R.L., situate in Parc Central, face parte din

domeniul public. Apartenen{a la domeniul public al municipiului Motru
este stabilitd prin declaratia legii nr. 21311998, respectiv Anexa 3, punctul
2, unde se precizeazd in mod expres faptul ci parcurile fac parte din

-tl?H:lt:*ll;*t viduva din qedin{a anterioard precum cd terenul

aferent constructiilor proprietate publicd face parte din domeniul privat qi

nu public qi cd la momentul in care s-a transmis rispunsul cdtre Tribunalul
Gorj in acfiunea ce formeazd obiectul dosarului nr. 120019512016, a avut

in vedere proprietatea public6, considerdnd cE s-ar da o interpretare
eronatd definiliei proprietE[ii publice, este nefondatS, in contradiclie cu

prevederile legii nr. 21311998 gi cu documentele existente in cadrul
Primdriei Motru pe care dacl considerati vi le pun la dispozilie, inclusiv
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adresa c6tre Tribunalul Gorj in care se prevede clar cd terenul face parte
din domeniul public asupra cdruia municipiul Motru iqi exercit[ dreptul de
proprietate publicd gi nu privatl cum in mod nefondat a apreciat doamna
V6duva. in aceste condilii consider cd nu sunt indeplinite condiliile legale
pentru adoptarea dreptului de superficie, motiv pentru care nu voi
contrasemna de legalitatea acest proiect de hotdrdre. Am prezentat
argumentele, dumneavoastr6 sunteti liberi sI supuneti la vot qi sd hotdr6{i
in cunogtinfS.
- Jin sd precizez cd a fost gi un litigiu cu Parohia Ploqtina in care apdrarea
noastr6 a fost fundamentat6 pe apartenen{a la domeniul public a terenului
aferent Parcului Central. Am gi hot6rdri judecdtoreqti din care rezultd
aceasti situalie.
- Recent, pe data de 22 a venit adres[ de la societatea de avoca{i, la care
s-a adresat Parohia Plogtina cu privire la litigiul care a fost finalizat ins5
noi nu am procedat la desplgubirea persoanei respective, prin care a

solicitat ldmuriri cu privire la stadiul in care se afl6 procedura de
despdgubire sau dacd existd teren in rezewd pentru a fi pus la dispozilia
Parohiei Ploqtina dat fiind faptul cd, instanta nu ne-a obligat sd

reconstituim dreptul de proprietate, tocmai pe argumentul cd terenul este
in domeniul public al municipiului Motru, respectiv proprietate publicd.

Dl. Preqedinte: - Disculii dacd sunt.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali Sanda Ion gi Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte: - Doamna Secretar, qtiu cE acest proiect de hotdrdre a mai fost pe ordinea

de zi gi s-a retras.
D-na. Secretar: - A fost pe ordinea de zi a gedin{ei din data de 25.10.2018, s-a supus spre

aprobare, s-a votat, nu s-a intrunit numdrul de voturi necesare pentru
adoptarea uni hotdr6ri. Drept rrmare noi am emis o hotdr6re de respingere
a proiectului de hotiirdre care s-a comunicat S.C. Ghiocela Prod Com SRL
care zre posibilitatea de a se adresa instan{ei de judecatd in condi}iile
prev6zute de Legea nr. 554 privind contenciosul Administrativ.

Dl. Primar: - Sd ascult6m gi punctul de vedere al gefului de Serviciu.
Dl. Pregedinte: - Da, dupl domnii Sanda qi Cojocaru care s-au inscris la cuvdnt. Are

cuvdntul domnul Sanda.
Dl. Sanda: - E picat de noi cI intr6m intr-un conflict intre functionari ai Primdriei qi un

conflict intre Primar gi Viceprimar.
- Uitali-v6 la Hot5r6rea nr. 29 din 31.03.2005 a Consiliului Local, redactatd
bine ,,se aprob6 domeniul public al municipiului Motru conform Anexei l;
se aprobd domeniul privat al municipiului Motru conform Anexei 2 care
face parte integralS din prezenta hotir6re".

- La Anexa 2,la pozilia 21 existd S.C. Ghiocela. $i in Monitorul oficial
apare tot domeniu privat.

- Eu eram consilier atunci gi nu am scos doar zona aceasta, am scos in tot
oragul iar datoriti litigiului pe care la avut Consiliul Local cu Parohia
Plogtina nu a putut fi dat celor ce aveau dreptul. Dar este in domeniul
privat. Aqa cd o sd md ocup cdt oi fi consilier ca doamna sd aibd acelaqi
exces dezel latoate proiectele de hotdrdre.

- Eu zic cd ne batemjoc de un om al oraqului care dd bani oraqului, are 200
de angajati, dd impozit pentru clSdiri I miliard pe an gi a dat oraqului
imaginea de municipiu. Dumneavoastrd face{i ce vreti dar pdrerea mea ar
fi ci dacd am vota sd vedem ce zice Prefectura, ce zic jurigtii Prefecturii
pentru cd noi nu prea avem juriqti in Primdrie.

Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
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Dl. Cojocaru: - Acest proiect a mai fost introdus pe ordinea de zi a gedinlei din luna trecutd
qi vdd cd acum se face completare cu elemente noi. Hotdr6rea nr. 16 din
26.05.1998 qi Hotdr6reanr.29 din 31.03.2005.

- Analizdnd cele doud hotdrdri (HCL nr.l6ll998 qi HCL nr.2912005),
intrebarea mea cltre doamna Secretar sau doamna V6duva dacd, a apdrut
alti norm6 sau o altd legislatie care sI contramandeze cele doud hotdrAri.
Dacd cele dou6 hotlr6ri sunt perfecte putem vota acest proiect de hot6rdre,
dar dacd, a ap[rut o alt6 hotdrdre de care noi nu gtim ar fi trebuit sd o avem
la mapd.

Dl. Sanda: - Dacd eraaltdhotdrAre trebuia sd le abroge pe acestea doud.
D-na. Secretar: - S-a adoptat HCL rr. l8l20l2 ca rrmare a aprob6rii Planului Urbanistic

General. Am precizat qi in gedinta anterioar6, fapt pentru care nu am mai
reluat.

Dl. Pintea: - Unde sunt de nu le vedem?
D-na. Secretar: - Aici, vi le pot pune la dispoziJie.
Dl. Pintea: - Trebuia sd avem la mapd.
D-na. Secretar prezintd, documente domnului consilier local Pintea Dumitru.
Dl. Cojocaru: - In HCL nr. 29 anexa 2- domeniul privat, apare la punctul 21 Ghiocela.
Dl. Secretar: - Da, 3 societdJi comerciale qi o persoand,fizicd", respectiv Stanciu Dumitru.

Este mentiunea ftcutd acolo cd este teren revendicat.
Dl. Cojocaru: - in cadastru se precizeazd cd este domeniu privat.
D-na. Secretar: - Cadastru este ftcut inainte de adoptarea HCL. nr. 18 gi s-a modificat.
D-na V6duva: - Este o situafie in fa[a dumneavoastrd in care ddm dovadd de

neprofesionalism, fiecare rispunde prin ceea ce vd aduce la cunoqtinld.
S-a pus in discufie qi luna trecutd solicitarea domnului Rdmescu cu privire
la dreptul de superficie, am adus toate argumentele, am ftcut trimitere la
foarte multe documente pe care nu le-a{i alut la mapd. Luna trecutd chiar
domnul Viceprimar a fbcut afrcmalia, spre sf6rqitul qedin{ei, c6: ,,nu ave{i
aceste documente la care faceli trimitere".

- A revenit domnul Rdmescu cu cerere pentru dreptul de superficie $i a
anexat la cerere toate documentele la care am ftcut trimitere gi pe care eu
le aveam la momentul respectiv, dar dumneavoastrd nu. Acum sunt la
mapd qi dacd considerati pot s5 fac referire la fiecare.

- At6ta timp c6t sunt contracte in vigoare, este Hotdr6re de Consiliu Local cu
aprobare a domeniului public qi privat, atdta timp c6t sunt prev5zute de
Codul Civil conditiile pentru acordarea dreptului de superficie (cele doud
condilii), singura discu(ie se inv6rte in jurul acestui teren aferent
construcfiilor, sus]in6ndu-se cd este un P.UG. qi P.U.G. - ul este lege in
teritoriu.

- imi pare rdu cd trebuie sd spun, chiar qi eu ca funclionar public, cd acest
PUG are foarte multe hibe. Aga spuneau gi o parte din cetd(enii din
Roqiuta gi chiar din oraq. M-am uitat qi eu gi am vdzut cd o colegd a mea
este scoasl qi apare la Cdtune, altb colegd nu este in PUG, deqi casa este
pentru cd locuia in ea, deci vedem c6t de corect qi c6t de lege in teritoriu
este PUG - ul.

- Cu privire strict la terenul aferent construc{iilor din Parcul Central revin gi
spun cd documentele la care am fbcut referire data trecutd sunt la map5.
S-a frcut cadastru gi intr-adevdr am scos prin Legea nr. 213, Anexa 3,
bunurile proprietate public[ ce aparfin domeniului public al municipiilor,
oragelor gi comunelor unde printre altele sunt inqirate gi parcurile. S-a
introdus parcul in Anexa 3 - Domeniul Public, HG nr. 973 publicatd in
2002, anexa 3, Bunuri proprietate publicd , Parc Central, 6531 m.p. , dar la
acel moment, dacd vd uita(i la documentele depuse la map6, deja se
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scoseser6 anumite suprafete de teren din Parc, printre care gi acestea. Scrie
in figa constructiei, pe care Ghiocela a cumpdrat-o de la PLIVICOM, cd
terenul a fost scos. Vorbim de PLIVICOM care a construit in 1992. Din
1992 sunt construcJiile, iat terenul aferent construc{iilor este in proprietate
privatd. Restul terenului este domeniu public - 6531 m.p. qi 1997 in afard.

- Cu privire la proprietatea public6, nu vreau sd vd mai plictisesc, spun cd
toate hdrtiile care vi s-au pus la dispozilie la mapd trebuie sd le interpreta{i
corect gi si hotdrdti in cunogtin{i de cauzd. Eu imi men(in punctul de
vedere gi fiecare la momentul potrivit rdspunde ca func{ionar public. Rolul
nostru este sd vd aducem la cunogtin{d gi sd nu avem interpretdri in funclie
de interese.

D-na. Secretar: - Dumneavoastr[ afirmaJi cd ar exista contracte de concesiune respectiv
inchiriere in derulare pe toate terenurile aferente. Vd arat cd existd
mentionat un teren de 64 m.p. in planul de situalie aferent Parcului
Central, pe care este situat constructia proprietate Stanciu Dumitru.

D-na. Vdduva: - E altceva.
Dl. Sanda: - Acea clidire e la stradd.
D-na. Secretar: - Dar se face trimitere la Hotlrdrea din 2005 unde este acea construclie.
Dl. Sanda: - Dacd Parcul are 8528 de m.p. gi in domeniul public sunt 6531 m.p.

inseamnd cd1997 sunt acele construcJii.
D-na Secretar: - Acesta este punctul meu de vedere.
Dl. Pregedinte: - DacI nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost

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

In urma vofului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 13 voturi
,rpentru" gi 6 ,rab(ineritt.

D-na Secretar: - Proiectul de hotdrdre a intrunit num[rul de voturi pentru adoptarea unei
hot6r6ri.

Dl. Sanda: - Este o m6surd inteleaptd.
Dl. Pregedinte: - !6 anun! cE nu o sd semnez dacd nu amvizade legalitate.
D-na. Secretar: - In condiliile acestea trebuie sd semneze 3 consilieri.

9. Proiect de hotirAre privind schimbarea destinafiei $colii Gimnaziale Ploqtina -
Municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot6rAre. Mentioneazd cd,proiectul de hotdrAre este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive, cererea societdlii solicitante
qi a fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local
m. l, 3 qi 5 qi nefavorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului
Local nr.2,4 qi 6.

Dl. Pregedinte: - Dacr sunt discutii vd rog sd v6 inscrieJi la cuv6nt.
Dl. Primar: - ln decursul timpului p"7*umunicipiului Motru s-a redus numlrul de elevi

qi gcolile din zona rurald au fost inchise, elevii din zonele respective fiind
transporta{i la qcolile din Motru. Mi s-a semnalat chiar de ceti}enii din
localitElile respective ci qcolile incep sd se degradeze qi cd in foarte scurt
timp vor ajunge ruin6. Pentru cd municipiul nu are posibilitate de a le
renova am incercat sd gdsesc variante sd le schimbdm destinatia pentru cei
care le vor lua cu obligatia de a renova clldirile gi a le conserva in timp.

Dl. Sanda: - M-a$ bucura sd ia cineva acea qcoald dar nu gtiu dacd se va putea schimba
destinafia in salS de evenimente. Voi convoca Consiliul de Administratie

15



pentru a-gi da acordul de schimbare a destinatiei $colii Ploqtina avAnd in
vedere cd este in administrarea $colii Gimnaziale tr. 2, dar schimbarea
destinatiei numai Ministerul invlt6mdntului o aprob[ printr-un aviz. $tiu
cd schimbarea destinatiei se poate da doar pentru 3 situalii: asisten(d
social6, educafie gi cultur6. Am mai trecut prin aga ceva qi qtiu cd
Ministerul nu a dat aviz de schimbare a destina(iei. in proiectul de hotdrdre
trebuia si apar[ propunerea de schimbare a destinaliei pentru cd nu noi
aproblm schimbarea destinatiei, noi ne ddm acordul. Dacd se aprobS
proiectul de hotdrdre sd se precizezein hotdrdre cE propunem schimbarea
destinaliei $colii Ploqtina.

- intreb doar dacd terenul este revendicat.
D-na. Vdduva: - Terenul este in domeniul public. Nu gtiu dacd este revendicat. Acum venim

cu o propunere de schimbare de destinalie. Dacd se adopt6 hotdrArea vom
face demersurile pentru ablinerea avizului de schimbare a destinafiei,
demersuri ce presupun o serie de documente: memoriu tehnic. extras de
carte funciard, acordul Consiliului de Administralie, etc.

Dl. Iorga: - Sunt dou6 proiecte de hot6rdre pentru aceeagi locafie.
D-na Vdduva: - Ar fi bine sd se aprobe ambele proiecte chiar dacd s-ar gdsi un alt

amplasament pentru cel de-al doilea proiect pentru sd aceste proiecte aduc
beneficii pentru comunitate.

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

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drighici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Ra1 Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Iorga Ion, Sanda lon,
Ardeiu Rizvan Remus, Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile gi Mirgu
Vasile au votat rrpentru".
Consilierul local: Pirvulescu Eduard Nelu a votat,rimpotrivl".
Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin, Petrigor Florentina Eugenia gi Petrescu Ilie
s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 15 voturi
,rpentrut', un vot ,rimpotrivi" qi 3 ,rab(ineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hot[rdre a trecut.

10. Proiect de hotir6re privind aprobarea modificirii;i completirii Regulamentului de

Organizare qi Funcfionare al aparatului de specialitate al primarului, aparatului
permanent gi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru aprobat prin
H.C.L. Motru nr.153127.09.2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re. Mentioneazd, cd, proiectul de hotdrdre este insotit
de raport de specialitate, expunere de motive, Anexe qi a fost avizat
favorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local rtr.1,2,4, 5 qi

6 gi nefavorabil in Comisia de specialitate ale Consiliului Local nr.3.
Dl. Pregedinte: - Daci sunt disculii vi rog sb vd inscrie{i la cuv6nt.
S-au inscris la cuvdnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin gi domnul consilier local

Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Domnilor consilieri, v-am adus la cunoqtintd gi data trecutl cd sunt multe

nereguli. Prefectura a sesizat aceste nereguli gi a trimis adresd de

modificare a Regulamentului dar gi dupd modificare mai sunt nereguli gi

din acest motiv md voi abline de la vot.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - In Comisiile de specialitate am solicitat ca din partea fiecdrui $ef de

DirecJie/Serviciu sI se aduc6 la mapi un inscris prin care sd se mentioneze
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neregulile, dacd acestea existd. Toate adresele din partea $efilor de
Direcfii /Servicii sunt favorabile.

Dl. Pregedinte: - DacE nu mai sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotlrdre aga cum a fost
redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Raf Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru lon, Iorga Ion qi Sanda Ion, au
votat,rpentru".
Consilierii locali: Ardeiu R[zvan Remus, Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian
Vasile, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Collatu Neghind Constantin, Petrigor
Florentina Eugenia gi Petrescu Ilie s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 10 voturi
,rpentru" qi 9 ,rab{ineri".

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

11. Proiect de hotirire privind construirea unei Parciri Centrale in zona sediului
Polifiei Locale Motru - Clubul Elevilor din Municipiul Motru, ini(iatori - Consilierii
locali: Cojocaru lon, Popescu Ion, Sanda lon,Iorga Ionl

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

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discuJii vd rog sd vd inscriefi la cuv6nt.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali Mirqu Vasile, Cojocaru Ion qi Petrescu Ilie.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Mirqu.
Dl. Mirgu: - in anul 2012 a fost pus in discu{ie un proiect de hotdrdre care viza acest

teren gi nu s-a obtinut avizul. Sd dea Dumnezeu ca de aceastd datd sd se

oblin6 avizul.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Este bine si se ob{ind avizul pentru a se construi o parcare centrala.
Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Apreciez pe cei patru Ioni. Este un proiect greoi pentru Ministerul

1nv6![mdntului. Cred cd, acest proiect va avea soarta celor de la
Ciobinegti, Zimnicu pentru cd qtiu cum merg treburile pe la Ministrul
invdt6mdntului.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian
Vasile, Mirgu Vasile, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Raf Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Petrescu Ilie, Iorga Ion qi
Sanda Ion, au votat rrpentrutt.
Consilierul local: Pirvulescu Eduard Nelu a votat rrimpotrivfl".
Consilierii locali: Coltatu Neghind Constantin qi Petriqor Florentina Eugenia s-au ab(inut
de la vot.

in urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 16 voturi
,rpentrut', un vot rrimpotrivii" pi 2 ,rab(ineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hot6rdre a trecut.

12. Proiect de hotlrfire privind aprobarea construirii qi amenajarea unui spafiu
reziden(ial pentru bltrffni in vederea oferirii de servicii sociale destinate
persoanelor- virstnice la parametri ,si in condifii recomandate de legisla{ia in
vigoare "CAMINUL SF',ANTUL IOAN MOTRU ", inifiatori - Consilierii locali:
Cojocaru lon, Popescu lon, Sanda lon, Iorga lonl
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Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre. Mentioneazd. cd. proiectul de hotdrdre este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive qi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Pregedinte: - DacE sunt discutii vd rog sI vI inscrieti la cuvdnt.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali Cojocaru Ion qi Petrescu Ilie.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Intreb pe doamna V6duva dacd la art. 4 din proiectul de hotdrAre poate fi

l6sat acelagi amplasament.
D-na. V6duva: - Ar fi mai bine o alti locafie.
Dl. Cojocaru: - Fac amendament la art. 4 ca amplasamentul Cdminului Sfdntul Ioan Motru

sd fie pe o localie din municipiul Motru care va fi identificatd.
Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Petrescu.

Dl. Petrescu: - Locatia din proiectul de hotirdre nu este bund pentru un cdmin de vdrstnici

avdnd in vedere cd este l6ng6 stradd . Destinatia cea mai bund ar fi mina

Rogiu(a sau mina Ploqtina iar denumirea clminului sd nu fie Ioan.

- Gdnditi-vd,laaltddenumire! Eu sunt pentru cu acest amendament.

Dl. Cojocaru: - Denumirea rdmdne cea stabilit[.
Dl. Preqedinte: - Daci nu mai sunt discutii supun la vot amendamentul domnului Cojocaru

ca amplasamentul Cdminului Sfantul Ioan Motru sd fie pe o localie din
municipiul Motru care va fi identificatS. Cine este pentru?

Consilierii locali: Ardeiu R6zvan Remus, Morega Costel Cosmin, Pirvulescu Eduard Nelu,

$urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu

Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela, Popescu Ion, Cojocaru Ion,

Petrescu Ilie, Iorga Ion gi Sanda Ion, au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Collatu Neghini Constantin qi Petriqor Florentina Eugenia s-au ab(inut

de la vot.
ir, or-u votului exprimat amendamentul a fost votat cu 17 voturi ,rpentru" qi 2

,rabfineri".
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotlrdre cu amendamentul votat. Cine este

pentru?
Consilierii locali: Ardeiu R[zvan Remus, Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena,

Pirvtrlescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel,

Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Ra1 Jana Daniela, Popescu Ion,

Cojocaru Ion, Iorga Ion qi Sanda Ion, au votat rrpentru".
Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin, Petrescu Ilie qi Petrigor Florentina Eugenia

s-au abfinut de la vot.
in urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 16 voturi

,rpentru" qi 3 ,rabfineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a intrunit numirul de voturi pentru adoptarea unei

hotdrdri.

13. Proiect de hotlrf,re privind acordarea de sprijin financiar asociafiilor de

proprietari din Municipiul Motru in vederea igienizlrii subsolurilor blocurilor,
inifiatori - Consilierii locali: Cojocaru lon, Popescu lon, Sanda Ion,Iorga Ion;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotlrdre. Menfioneazd cd proiectul de hotlrAre este insoJit

de raport de specialitate, expunere de motive gi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr. I qi 6 qi nefavorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr.2,3,4 qi 5.

Dl. Preqedinte: - DacE sunt disculii vd rog sd vE inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotdrdre aqa cum a fost redactat. Cine este

Pentru?
Consilierii locali:, Pinnrlescu Eduard Nelu, Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena,

Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Drdghici Dorel, Popescu
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Ion gi Cojocaru Ion, Iorga [on, Fotescu Valeriu, Ra{ Jana Daniela qi Sanda Ion au votat
,rpentru".
Consilierii locali: Collatu Neghini Constantin, Petriqor Florentina Eugenia, Petrescu Ilie,
Bulgariu^Cristian qi Ardeiu R5zvan Remus s-au ablinut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 14 voturi
,rpentru" gi 5 r,abfineri".

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

14. Proiect de hotirflre privind aprobarea numiirului Ei cuantumul pentru fiecare
categorie de bursi ce vor fi acordate elevilor din invi(Imintul preuniversitar de
stat din municipiul Motru in anul 2018 -2019, ini{iator - Viceprimar Morega Costel
Cosmin;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. Mentioneazd cd proiectul de hotdrAre este insofit
de raport de specialitate, expunere de motive qi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local cu propunerile: bursa de
performantd s[ fie in cuantum de 100 de lei, bursa de merit sd fie in
cuantum de 30 de lei, bursa de studiu sd fie in cuantum de 30 de lei, bursa
sociald sE fie in cuantum de 30 de lei.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd v5 inscrie{i la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii
supun la vot proiectul de hotdr6re cu propunerile ftcute. Cine este pentru?

in orma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi,rpentru" (19).

D-na. Secretar: - Proiectul de hot6rdre a trecut.

15. Proiect de hotlrfire privind acordarea de sprijin financiar asocia{iilor de proprietari
din Municipiul Motru in vederea igienizlrii subsolurilor blocurilor, ini{iator -
Viceprimar Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. Menfioneazd cd proiectul de hotdrdre este insotit
de raport de specialitate, expunere de motive qi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr.2,3 qi 4 qi nefavorabil
in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr. l, 5 qi 6.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discuJii vd rog sd vd inscrie{i la cuvAnt.
S-au inscris la cuvdnt domnul consilier local Petrescu llie.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Asociatiile de proprietari au statut juridic prin lege.

- Banii cine ii d6? Primlria Motru?
- Asocia{iile de proprietari au dreptul de a implementa programe. Nu este

bine ce votdm.
Dl. Pregedinte:- DacI nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost

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

in urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu 15 voturi
,rpentrut' gi 4,rab(ineritt.

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

16. Proiect de hot5rire privind extinderea refelei de gaze in localitfl{ile insuri{ei,
Leurda qi Horiqti, inifiator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;
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Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotirdre. Menfioneazd, cd, proiectul de hotdr6re este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive qi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - Daci sunt discufii vi rog si vd inscrieli la cuvdnt.
S-au inscris la cuvdnt domnul consilier local Petrescu Ilie gi domnul Viceprimar - Morega

Costel Cosmin.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Voi vota acest proiect de hot5rdre. Este normal qi cinstit ca gi subdiviziunile

municipiului Motru sI beneficieze de acest serviciu. La agenlie vor fi mari
probleme pentru a primi avizele.

Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Morega Costel Cosmin.
Dl. Viceprimar: - Acest proiect de hot[rdre este o necesitate pentru toli locuitorii. Am inceput

cu Insurdfei, Leurda gi Horiqti pentru cd refeaua este mai micd apoi voi
extinde qi citre satele Rogiuta, Ploqtina qi RApa.

Dl. Hoar6: - Am vorbit cu domnul Sdndulescu de la gaze qi se vor ocupa sd oblind toate
avizele. Toate partidele in campania electorald au avut acest obiectiv in
platformd. S-a fEcut un studiu de marketing qi 98% din cetifeni sunt de
acord sI se brangezela gaze.

- in insurdlei sunt 35 de centrale termice pe lemne qi cdrbune qi seara c6nd
func{ioneazd toate aerul devine greu respirabil de la poluare. Acest proiect
ar rezolva gi o probleml de mediu.

Dl. Primar: - Toti ne dorim sd extindem refeaua de gaze dar sumele prevdzute in Expunerea
de motive nu gtiu de unde vin pentru cd trebuia realizat un studiu de cdtre
firm6, conform legii.

- $l dori ca municipiul Motru sd investeascd acolo unde trebuie.
- In proiectul de hotSr6re nu se menfioneazdnicio sum[.
- L-am invitat pe domnul Sdndulescu pentru ane preciza cAteva lucruri legate

de procedura de extindere a re{elei de gaze.

Dl. Sindulescu: - Conform Legii nr. 123, cu modificdrile qi completdrile ulterioare
operatorul de sistem are obliga{ia de a realiza studiul gratuit. Unde nu se

justific6 economic cheltuielile poate participa la finanJare sau cofinan{are
solicitantul, iar cofinanfarea se face conform normelor ANRE. Solicitantul
depune o cerere, operatorul este obligat sI intocmeascl studiul tehnic ce

cuprinde: lungimea conductei, previziuni de dezvoltare, partea economicd
(venituri, cheltuieli, costuri cu operarea sistemului qi redeventd, etc.).

Operatorul varcaliza un raport post beneficiu qi dacd nu se incadreazd in
0,1 nu este rentabil. Dacd recuperarea investiliei nu se incadreazd in 12

ani, in cazul nostru, de asemenea nu este rentabil.
Dl. Primar: - Avefi o colaborare cu mine in acest sens?

Dl. Sdndulescu: - Da. Datele sunt orientative. Se va face studiul.
Dl. Petrescu: - MI bucur cd domnul a venit qi a prezentat aceste date. Noi ddm un aviz. Cu

acest aviz domnii trebuie sI se ducd la Bucuregti qi sd facd un studiu.
Dl. Sdndulescu: - Nu. Deciziase ia aici. inbaza solicitirilor operatorul este obligat sd facd

studiul. In baza studiului ve{i decide.
Dl. Pregedinte: - Dac[ nu mai sunt discufii supun la vot proiectul de hotdrAre aga cum a fost

redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Collatu Neghin6 Constantin, Petrescu llie, Petriqor Florentina Eugenia,
Popescu Ion, Cojocaru Ion, Iorga Ion, Ardeiu Rdzvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu,
Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirgu Vasile gi Sanda Ion au
votat ,rpentrut'.
Consilierii locali: Pintea Dumitru, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Ra1 Jana Daniela
Negrea Nicolae gi Bulgariu Cristian s-au abfinut de la vot.
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io o"-u votului exprimat proiectul de hotlrfire a fost votat cu 13 voturi
,rpentru" qi 6 rrabfineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hotir6re a trecut.

17. Proiect de hotirire privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dumitru
Silvia, inifiator- Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. Menfioneazd, cd, proiectul de hotdrdre este insotit
de raport de specialitate, expunere de motive, cerere, ancheta sociald qi a
fost avizat nefavorabil in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local
pe motiv cd nu a fost prezentat certificatul de deces.

D-na Luca: - Certificatul de deces nu ne-a fost prezentat.
Dl. Primar: - Propun sd reluim proiectul de hotdr6re in disculie cAnd avem toate

documentele.
D-na. Secretar: - Se va supune la vot pentru c5 s-a votat ordinea de zi.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotir6re a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Coltatu Neghind Constantin, Petrescu Ilie, Petriqor Florentina Eugenia.
au votat rrpentru".
Consilierii locali: Pintea Dumitru, Dr[ghici Dorel, Fotescu Valeriu, Ra! Jana Daniela
Negrea Nicolae, Bulgariu Cristian, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Iorga Ion, Ardeiu Rdzvan
Remus, Pirvulescu Eduard Nelu, Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile,
Mirqu Vasile gi Sanda Ion s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 3 voturi
,rpentru" gi 16,rabfineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hot6r6re nu a trecut.

18. Proiect de hotiirire privind acordarea unui mandat special reprezentan(ilor
Municipiului Motru in Adunarea Generall a Ac(ionarilor la Societatea Comerciali
Direc{ia PublicE Motru S.A. pentru qedin{a ordinarl din data de 18.12.2018,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre. Men{ioneazd cdproiectul de hotdr6re este inso{it
de raport de specialitate, expunere de motive gi propune sd se retragd
comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. I gi 3 pentru a
avizacele trei proiecte de hot6r6re ce au fost introduse pe ordinea de zi a
qedintei.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. I qi 3 s-au retras gi au avizat
favorabil toate cele trei proiecte de hotdrdre cu unanimitate de voturi
,rpentru" (7).

Dl. Pregedinte: - Daci sunt discutii vd rog sd vI inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discu[ii
supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este
pentru?

Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin, Petrigor Florentina Eugenia, Morega Costel
Cosmin, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Ardeiu Rdzvan Remus, Negrea
Nicolae, Pintea Dumitm, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Popescu Ion, Cojocaru Ion
Iorga Ion, Fotescu Valeriu, Ra{ Jana Daniela gi Sanda Ion au votat rrpentrurr.
Consilierii locali: Pirvulescu Eduard Nelu gi Petrescu Ilie, s-au ab{inut de la vot.

in urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 17 voturi ,rpentru" qi 2
,,abfineri".

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

19. Proiect de hotlrf,re privind re{eaua uniti(ilor de invifimflnt preuniversitar de stat
de pe raza Municipiului Motru care vor funcfiona in anul qcolar 2019 - 2020,
inifiator - Primar Jianu Gigel;
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Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. Mentioneazd cd proiectul de hotdrAre este insofit
de raport de specialitate, expunere de motive gi a fost avizat favorabil in
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr. I qi 3.

Dl. Pregedinte: - DacE sunt discufii vd rog si vE inscrie]i la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii

^ 
supun la vot proiectul de hotdr6re 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).

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

20. Proiect de hotlrflre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 prin
suplimentare cu suma de 68 mii lei, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotlrdre. Menlioneazd cd proiectul de hotdrdre este inso{it
de raport de specialitate, expunere de motive, Anexe, Decizia Finanlelor
Publice Gorj qi a fost avizat favorabil in Comisiile de specialitate ale
Consiliului Local nr. I gi 3.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discu{ii vd rog sd vd inscrie}i la cuvAnt. Dacd nu sunt discu{ii

^ supun la vot proiectul de hot6rdre 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).
D-na. Secretar: - Proiectul de hot[rdre a trecut.

21. intreblri qi interpeliiri;
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii vE rog si vd inscriefi la cuvdnt.
S-au inscris la cuvAnt consilierii locali Sanda Ion, Iorga lon, Raf Jana Daniela, Petriqor
Florentina Eugenia, Pintea Dumitru, Petrescu Ilie, Collatu Neghind Constantin qi Cojocaru
Ion.
Dl. Pregedinte aduce la cunogtinjd domnului Primar cd sunt doui, trei gropi pe drumul de la
cariera Rogiula spre bisericl gi cd drumul de legdturd dintre Horlqti gi Samarineqti trebuie
pietruit.
Dl. Primar rIspunde c[ va avea in vedere solicitdrile.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Sanda Ion.
Dl. Sanda precizeazd,cd: - sumeleprezentate in expunerea de motive la proiectul de extindere

a refelei de distributie gaze sunt grosiere;
- transportul cadrelor didactice nu s-a platit din luna martie;
- nu este de acord cu termenul de defilare menlionat in programul de

1 Decembrie la care participd reprezentanlii instituliilor qi elevii
unitdlilor de invdt[m6nt, motiv6nd c5. defilare inseamnd pas
cadentat, in coloand de marg, a unei mullimi prin fala
comandantilor sau a unor autoritdli.

Dl. Primar rdspunde cd transportul cadrelor didactice se va pldti. Referitor la observatia ce i-a
fost ftcut6 pentru folosirea termenului de ,,defilare" precizeazd, cd
domnul Sanda aclzdceva pentru care nu are o solufie.

Dl. Preqedinte dI cuvdntul domnului Iorga Ion.
Dl. Iorga intreabi pe domnul Primar in ce stadiu sunt demersurile pentru rcalizarea sensului

giratoriu de la iegirea din orag spre Tg. Jiu.
Dl. Primar rlspunde cE s-au obfinut toate avizele pentru realizarea sensului giratoriu, trebuie

doar achizifionate balizele c6nd vor fi fonduri.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul doamnei Rat Jana Daniela.
D-na. Rat intreabd pe domnul Primar de unde au reieqit cantitatea de 3000 de tone de degeuri

precizatil in cadrul prezentlrii instalafiei ce transformd deqeurile
menajere in biogaz gi compost.

Dl. Primar mentioneazd cI datele i-au fost fumizate de AsociaJiile de proprietari, conform
cantititilor facturate de Direclia Publicd.
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Dl. Viceprimar precizeazd,cd gunoiul s-a facturat la Asociafiile de proprietari pe m3 nu pe
tond sau Kg. $i cd nu aveau cum s5 furnizeze aceste date.

Dl. Dobricl spune cI3,5 m3 au o ton6.
Dl. Primar menfioneaz[ cd Asociatiile de proprietari au dat ce au pldtit gi au pldtit in tone.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnigoarei Petriqor Florentina Eugenia.
D-ra. Petriqor - citeqte rispunsul dat de domnul Primar la adresa pe care i-a inaintat-o in data

de 8.10.2018;
- precizeazl cd in calitate de consilier local este un model iar ca cet6tean al

municipiului Motru se confruntd cu probleme gi cd datoriile pe care le are la
UATAA le pldtegte din banii c6qtiga{i ca angajat la o firmd privatd iar
domnul Primar le plitegte din banii primili ca indemniza[ie de la Prim6rie,
din taxele gi impozitele plitite de toli cetdlenii.

- solicitd din nou contractele incheiate cu operatorul de telefonie mobild
CONEX, din anul 2016 ptndin prezent, qi persoanele care au beneficiat.

Dl. Primar: - rlspunde domnigoarei Petrigor cE este plEtit pentru cd munceqte gi dacd a
ajuns in aceastd funclie poate cI a ftcut ceva qi cd poate a ftcut ceva mai
mult dec6t dumneaei in mai multe direclii qi in mai multe domenii.

- precizeazd,cd: - obligatiile ce ii revin le duce la indeplinire;
- a fbcut tot ce a depins de dumnealui pentru a salva UATAA,

plitind datoriile cdtre societate de cAnd este in aceast5
functie, chiar gi o parte din datoriile altora;

- nu a adus prejudicii societEJii aqa cum domnigoara Petrigor
men{ioneazd in adresd;

- situalia societSlii UATAA se datoreazd instituliilor qi

cetdfenilor care nu qi-au pl[tit la timp datoriile.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Pintea Dumitru.
Dl. Pintea intreab6 pe domnul Petrescu Ilie ce s-a intAmplat cu blocul de la insurSlei care

trebuie demolat.
Dl. Petrescu rlspunde cd este o procedurd ce trebuie urmatl qi cd este prinsd suma pentru

anul viitor.
Dl. Preqedinte dI cuvdntul domnului Petrescu llie.
Dl. Pehescu intreabd pe domnul Perigoreanu de cdt timp nu s-a pldtit subven{ia pentru

c61dur6 qi solicitd rdspuns scris cdnd se vor da banii.
Domnul Primar solicitl ca in r6spunsul scris domnul Perigoreanu sd precizeze gi de c6t timp

sunt datoriile.
Dl. Pregedinte d6 cuvdntul domnului Col{atu Neghinl Constantin.
Dl. Coltatu aduce la cunogtintd cd drumul cltre R6pa este distrus pentru cd nu s-a blgat

greder, indicatorul de delimitare a localitafli Rdpa nu a fost vopsit sau
inlocuit qi fdntdna de la Rdpa nu a fost reabilitatd.

Dl. Primar rdspunde punctual domnului Collatu:
- drumul spre Rdpa se va pietrui qi se va folosi un compactor pentru cd greder

nu avem;
- se va avea in vedere panoul de delimitare a localitdlii Rdpa;
- se vor achiziliona parapeli pentru alunecdrile de teren din RApa gi se vor

realiza gi lucr[rile de reabilitare a fhntinii.
Dl. Pregedinte dE cuvdntul domnului Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru intreabd pe domnul primar dac6 s-au inceput lucrdrile de reabilitare la spital gi

dacd se dau banii pentru mamele care au ndscut la Motru.
Dl. Primar rlspunde domnului Cojocaru cd exist6 posibilitatea ca prin banii pe care-i primim

in cursul lunii decembrie (22 miliarde de lei vechi) si se demareze aceste
lucr6ri qi cd banii pentru mamele care au ndscut la Motru nu s-au dat pentru
ci prin ultima rectificare de buget care s-a ftcut s-a dat tot ce se putea da
pentru Directia Publici Motru qi pentru bursele elevilor.
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22. Probleme curente:
S-a lut act de adrese qi de lnformarea domnului Primar.

Dl. Pregedinte intreabd dacd se fac propuneri pentru stabilirea gedinlelor Consiliului Local
Motru in luna decembrie.

Dl. Viceprimar propune ca qedinJele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru
sI se desfEqoare in data de 11, respectiv 12 decembrie iar gedin{a ordinard sd

fie convocat6 in data de 20 decembrie.

Dl. Preqedinte: - Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi, declar inchise lucr6rile
qedin{ei ordinare a Consiliului Local Motru din data de29.11.2018.

Nemaifiind alte disculii domnul Pregedinte declari inchise lucrdrile gedin{ei
ordinare a Consiliului Local Motru din data de 29.11.2018, fapt pentru care s-a incheiat
prezentul proces - verbal.

DE $EDINTA, AR,
GINAnAzvAN REMUS S
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