
Proces - verbal

tncheiat a2i20.02.2019 cu ocaziaqedin{ei de indatd a Consiliului Local Motru. Sunt
prezen\i 16 consilieri locali din totalul de 19 in funclie, lipsind consilierii locali: Ardeiu
Rdzvan Remus, Cojocaru Ion gi Stelian Vasile. La gedintS participd: domnul Primar Jianu
Gigel, doamna Stroescu Gina - Secretar al Municipiului Motru, domnul Popescu Daniel -
Director al Directiei de CulturS Sport gi Tineret Motru, doamna Mariufu Luminila - $ef
Serviciu U.A.T.I.A.D.C., doamna V6duva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., doamna Luca
Valeria - $ef Serviciu Asistenjd gi Protec{ie SocialS, domnul Piun Marian - $ef Serviciu
R.U.I.P.P.C., domnul Corcoafi Eugen - Administrator special la societatea U.A.T.A.A. Motru S.A.,

domnul Dobricl Tudor - Director General al societSlii Direcfia Public[ Motru S.A., doamnele

Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local
Motru.
D-na. Secretar: - $edin{a este statutard, fiind prezen}i un numdr de 16 consilieri, fapt pentru

care lucrdrile pot incepe.
- Domnule Pregedinte, vd rog sd preluali lucrdrile gedinlei.

Dl. Preqedinte citeqte convocatorul.
Dl. Pregedinte: - In temeiul art. 39, alin.4 din Legea Administratiei Publice Locale, nr.

2l5l2}Ol, republicati gi actualizatS, se convocd Consiliul Local Motru in qedinJ[ de indat[,
in data de20.02.2019, orele 1600, in sala de $edin!5 a Consiliului Local Motru, avdnd la

ORDINEA DE Zlz

1. Proiect de hotirire privind modificarea valorii totale a investi{iei pentru
obiectivul:

,,Reabilitare qi dotare Gridinifa cu Program Prelungit nr. I Motru"aprobati
prin anexa la H.C.L. nr.l82ll4.ll.20l7, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hotlrflre privind modificarea valorii totale a investi(iei pentru
obiectivul:

,rReabilitare qi dotare Grldinifa nr. 7 Motru" aprobati prin anexa la H.C.L. nr.
181114.11.2017, inifiator - Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrire privind modificarea valorii totale a investi(iei pentru
obiectivul :

,,Reabilitare ;i dotare $coala Gimnaziall nr. L Motru" aprobati prin anexa la

H.C.L. nr. 180/14 .11.2017, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
4. Proiect de hotlrf,re de modificare a H.C.L. Motru nr. 89120.06.2018 privind

aprobarea proiectului "MOBILITATE URBANA DURABILA iN MUNICIPIUL
MOTRU" qi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri
nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte cu numlrul POR/20171313.21117

Regiuni, Axa Prioritarl 3, Prioritatea de Investi(ii 4e, Obiectivul Specific 3.2

Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane axatl pe planurile de mobilitate

urbani durabili , ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

in'urma votului exprimat Ordinea de zi afost votatd cu unanimitate de voturi ,,pentru" (16).

1. Proiect de hotirflre privind modificarea valorii totale a investifiei pentru
obiectivul: ,,Reabilitare qi dotare Grldinifa cu Program Prelungit nr. 1
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Motru"aprobatl prin anexa la H.C.L. nr. 182114.11.2017, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vd inscrie]i la cuv6nt.
S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Sanda Ion.
DI. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Sanda.
Dl. Sanda: - in ce constau aceste proiecte de hotlrdre?
D-na. Mariulu: - Au fost scoase la licitalie de cdteva ori qi nu s-au incheiat contracte pe

motiv c[ lucrdrile au fost subevaluate.
Dl. Primar: - La momentul respectiv s-a permis depunerea proiectelor fdrd studiu de

fezabilitate. S-au inaintat 27 de proiecte gi au fost selectate 3, respectiv
acestea. Fiecare proiect a avut dou6 constante: suma gi lucrdrile. Am
aprobat la vremea respectivd indicatorii tehnico - economici pentru
realizarealucrdrilor. Am scos la licitalie lucrErile. intre timp standardul de
cost a crescut datoritd inflatiei, majordrii prelurilor la materialele de
construclii gi cregterii salariilor ca uffnare a majordrii salariului minim pe
economie, conform legii.

- Listele de cantit5ti sunt aceleaqi, s-au modificat doar prelurile.
Dl. Stelian Vasile intrd in sal[ in timp ce domnul Primar face precizdrile legate de

proiectul de hotdrdre. Sunt prezenti l7 consilieri locali.
Dl. Pirvulescu: - Sunt de acord cu proiectele de hotdr6re dar sunt surprins cu privire la

aceastd situatie pentru cd am intrebat in plenul qedintei trecute care este
situafia qi motivul pentru care nu au fost demarate lucrdrile pentru aceste
proiecte gi dumneavoastrd, domnule Primar, ali rispuns cE s-a fEcut
licitalia, se gtie constructorul gi urmeazd sd fie demarate lucrdrile.

Dl. Primar: - Se qtia constructorul, dar s-a retras datoritd costurilor mici.
Dl. Pirvulescu: - D-na Mariufu, se gtia constructorul?
D-na. Mariufu: - Da, se gtia dar s-a retras.
Dl. Pirvulescu: - inseamnd cd este ceva in nereguld cu Caietul de sarcini.
D-na. Mariufu: - Nu. Prefurile erau prea mici.
Dl. Pirvulescu: - De doi ani nu suntem in stare sd facem un Caiet de sarcini astfel inc6t si

vind cineva la licitalie. Mi se pare ceva ciudat.
- Eu am solicitat pentru scoald schimbarea circuitelor electrice qi reparaJii
la subsol. Mi se pare ciudat cd nu vine nimeni pentru 2,8 miliarde de lei sd

?:1i:i:l?'XilX*rr,, cd mi s-a spus c6 s-a frcut procedura ricitaliei si nu
s-a frcut.

Dl. Sanda: - in total sunt 16 miliarde lei. Cregte cota noastrd?

Dl. Primar: - Da, cu 7 miliarde lei.
Dl. Sanda: - $i avem acegti bani?
D-na Mariufu: - Este pdcat sd renunjdm acum cdnd avem qi proiectele fEcute.

Dl. Sanda: - Sd fie date lucrErile Directie Publice pentru ale rcalizal
Dl. Dobric6: - Nu avem voie s5 participdm la licitalie pentru cd 99o/o este aclionar

Consiliul Local qi legea nu permite.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a

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

de voturi ,rpentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.
Dl. Sanda iese din sala de qedinf6, fiind prezen{i l6 consilieri locali.

2. Proiect de hotirire privind modificarea valorii totale a investi{iei pentru
obiectivul: ,,Reabilitare Ei dotare Gr5dini{a nr.7 Motru" aprobatl prin anexa la
H.C.L. nr. 181/14.11.2017, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
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Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscriefi la cuv6nt. DacE nu sunt discu{ii

supun la vot proiectul de hot6rAre a$a cum a fost redactat. Cine este

^ pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (16).
D-na. Secretar: - Proiectul de hot5r6re a trecut.

3. Proiect de hotirffre privind modificarea valorii totale a investi(iei pentru
obiectivul: ,,Reabilitare Ei dotare $coala Gimnaziali nr. I Motru" aprobatl prin
anexa la H.C.L. nr. 180/14.11.2017, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Sanda intr[ in sala de qedintd, fiind prezen\i 17 consilieri locali.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vi rog sI vd inscriefi la cuv6nt. Dacd nu sunt discu{ii

supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este

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

de voturi ,rpentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

4. Proiect de hotirire de modificare a H.C.L. Motru nr. 89i20.06.2018 privind
aprobarea proiectului 'MOBILITATE URBANA DURABILA iN
MUNICIPIUL MOTRU" qi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de

fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte cu numlrul
POR/20171313.21117 Regiuni, Axa Prioritarl 3, Prioritatea de Investi(ii 4e,

Obiectivul Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane axatl
pe planurile de mobilitate urbanl durabill , ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotirdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii v[ rog sd vd inscrie]i la cuv6nt.

S-a inscris la cuvdnt domnul Viceprimar Morega Costel Cosmin.

Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - Care este urgenfa? Nu v6d nici un termen.

Dl. PSun: - Termenul este precizat in scrisoarea de clarificdri.
Dl. Viceprimar: - Unde este scrisoarea de clarificdri?
Dl. Pdun : - Este la mine.
Dl. Viceprimar: - Doresc sd o v[d.
Dl. Pdun pune la dispozilia domnului Viceprimar scrisoarea de clarificdri.
Dl. Viceprimar: - $edinta este astdzi 20.02.2019 iar scrisoare de clarificdri este inregistratd in

data de 13.02.2019 qi trebuiau trimise clarificdrile pdn[ in data de

15.02.2019.
- Am avut gi ieri qedinlele Comisiilor de specialitate gi nu am avut acest

proiect spre dezbatere. Mai mult, scrisoarea trebuia pusd la mapd pentru cd

in proiectul de hotdrdre se face referire la ea.

Domnul Viceprimar dd citire scrisorii de clarificare'

Dl. primar: - Orice ""..r" 
de finantare, pe lAng6 faptul cd trebuie insolitd de avize qi

celelalte documente privind documenta{iile, trebuie s[ respecte Ghidul.

Dupd ce cererea este depusd se trece la verificdri qi clarificlri. Aici este

,oibu de scrisoarea de clarificare nr. 7, deci au mai fost alte 6 inainte c[rora

li s-a rdspuns qi totul a fost foarte bine.
- S-a rdspuns la aceastd scrisoare cd,urmeazd sd emitem hotdrArea care va fi
transmisd. Din 1,5 milioane lei Ministerul ne-a scdzut 2l mii lei. Acum

trebuie s[ confirmdm printr-o hotdrAre de consiliu ceea ce in prealabil s-a

sPus in rdsPunsul dat.

- Nu este pr-siune pe bugetul local. Sunt niqte studii care s-au pl6tit.
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Dl. Sanda: - V-ali gdndit la subvenlionarea transportului? in cazul in care nu sunt cdlStori
diferenla trebuie pldtiti de Consiliul Local.

Dl. Primar: - Aceste investilii nu sunt pentru profit ci pentru a reduce emisiile de carbon.
Dl. Viceprimar: - La ce se referd intensitatea intervenliei?
Dl. Piun: - Este vorba de contribulia de 2oh a noastrd Si 98 % a celorlalli.
Dl. Pirvulescu: - Nu cred cd este aga. Aici e vorba de sume nu de procente.
Dl. Pdun: - Este exact aqa cum am spus. Datele sunt prezentate in Raportul de

specialitate la proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Domnule Pdun, a alrrt dreptate domnul Viceprimar cdnd a spus c[ rlspunsul

la scrisoarea de clarificare trebuia transmis p6nd pe data de 15.02.2019?
Dl. Pdun: - Da, dar clarihcarea a necesitat un volum mare de muncd motiv pentru care

nu ne-am incadrat in termen. Am comunicat in termen faptul c6 avem
nevoie de un timp pentru a emite hotdrdrea.

Dl. Viceprimar: - Nu sunt probleme cu proiectul pentru cd hotdr6rea o emitem dup6 termen?
Dl. PIun: - Nu.
Dl. Viceprimar: - Sd se conserlneze in procesul verbal ci nu sunt probleme cu proiectul

pentru cd nu am aprobat hotdr6rea pdnd in 15.02.2019.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre a;a cum a fost

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

de voturi ,rpentru" (17).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

Dl. Preqedinte: - Daci nu mai sunt discuJii declar inchise lucrdrile qedintei.

Nemaifiind discufii lucrlrile qedin{ei de indatd a Consiliului Local Motru din data

de20.02.2019 sunt declarate inchise, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

PRE$EDJNTE
MIR$U

DE $EDINTA,
VASILE

AR'
GINA
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