Proces

- verbal

incheiat azi 23.05.2019 cu ocazia gedinfei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenli 17 consilieri locali din cei 19 in functie. Lipsesc domnii consilieri locali Ardeiu
R[zvan Remus qi Petrescu Ilie. La gedinfd participd: domnul Primar Jianu Gigel, doamna
Secretar al Municipiului Motru - Stroescu Gin4 domnul Popescu Daniel - Director al
Direcliei de Cultur6, Activitefl de Sport qi Tineret Motru, domnul Dobric6 Tudor - Director
la Direcfia Publicd Motru S.A., domnul Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finan{e,
Contabilitate, doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru qi cetdteni ai municipiului Motru.
Publicitatea qedintei a fost efectuatd pe site - ul Prim[riei Municipiului Motru iar
gedin(a este televizatd in direct.
D-na. Secretar: - $edinta este statutar6, fiind prezenti 17 consilieri locali din cei 19 in functie,
fapt pentru care gedinta se poate desfEqura.
- La map6 avem doud procese verbale: Procesul verbal incheiat in data de
23.04.2019 9i procesul verbal incheiat in data de 25.04.2019.
- Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al gedintei
ordinare din data de 23.04.2019 vd rog sd le face{i. Dac[ nu sunt completdri
sau modificdri supun la vot procesul verbal al gedinlei ordinare din data de
23.04.2019. Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 23.04.2019 a fost
votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (17).
D-na. Secretar: - Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al qedin(ei
extraordinare din data de 25.04.2019 vd rog sE le faceti. Dacd nu sunt

completdri sau modificdri supun

la vot procesul verbal al

gedinJei

extraordinare din data de 25.04.2019. Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 25.04.2019 a fost
votat cu unanimitate de voturi ,rpentru" (17).
D-na. Secretar: - Domnule Pregedinte, vd rog si preluati lucrdrile gedintei'
Dl. Pregedinte: - in temeiul art. 39, alin.l din Legea administrafiei publice locale, nr.
2l5l2OOI, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se convocd
Consiliul Local Motru in qedint[ ordinard publicd, in data de 23 mai 2019,
orele 1600, in sala de Consiliu, avAnd urmdtoarea

ORDINE DEZI:
aprobarea contului anual de execu{ie al bugetului
local pe anul2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;
proiect de hotlrf,re privind darea in administrare a parclrilor nou construite in
Municipiul Motru, situate in zona blocurilor A,A1,10,L2,13,14 citre societatea
Direcfia Publicl Motru SA, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
proiect de hotirAre pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul
Motru, zona B-dul G[rii , bloc M 6, parter - agent economic furlea
M.Constantin - Intreprindere Individuall, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
proiect de hotlrffre privind acordarea unui mandat special reprezentan{ilor

1. Proiect de hotirire privind
2.
3.
4.

municipiului Motru in Adunarea Generall a Ac{ionarilor la Societatea
Comerciall Direc{ia Publicl Motru S.A pentru gedin{a ordinari din data de
29.05.2019, inifiatori - consilierii locali Morega Costel Cosmin, Cojocaru Ion;
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5.

6.

7.

Proiect de hotiirf,re privind aprobarea taxei de inchiriere teren pentru agenfii
economici de pe raza Municipiului Motru cu ocazia Zilelor Municipiului Motru
27mai -2 iunie, inifiatori - consilierii locali Morega Costel Cosmin, Petrescu Ilie,
Cojocaru Ion, Sanda lon;
Proiect de hotlrAre privind infiinfarea unui Centru de depozitare a vehiculelor
abandonate sau flri stipin identilicate pe terenurile aparfinind domeniului
public Ei privat al municipiului Motru, ini{iatori - consilierii locali Morega Costel
Cosmin, Petrescu Ilie, Cojocaru Ionl
Proiect de hotlrire privind circulafia in ambele sensuri pe artera de circulafie
Aleea Teilor, ini{iatori - consilierii locali, Cojocaru lon, Morega Costel Cosmin,
Petrescu Ilie;

8. intrebiiri qi interpellri;
9. Probleme curentel

L.Adresa nr. 341/13.05.2019 a unui grup de cetlfeni din Municipiul Motru cu
domiciliul in blocurile din zona Piafa Noui - Aleea Piefei;
2.Adresa nr. 368/03.05.2019 a Griidini{ei cu program Prelungit nr. I Motru
inregistratii la Consiliul Local Motru sub nr.337/10.05.2019;
3. Adresa domnului Cilin Gheorghe inregistratl la Consiliul Local Motru sub
nr. 339/06.05.2019;

Dl. Cojocaru: - Retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotdrdre de la punctul 7.
Dl. Viceprimar: - Propun ca punctul 8 ,,intrebdri gi interpeldri" de pe ordinea de zi a qedintei
sd devin[ punctul l.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea domnului Viceprimar ca punctul 8 sd devind
punctul I pe ordineadezi. Cine este pentru?
Consilierii locali: Mirgu Vasile, Pinnrlescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion,
Sanda Ion, $urlin Marilena, Collatu Neghin6 Constantin, Stelian Vasile, Morega Costel
Cosmin qi Petrigor Florentina Eugenia au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Ra[
Jana Daniela, Pintea Dumitru gi Iorga Ion s-au ab(inut de la vot.
io ,r.mu votului exprimat propunerea domnului Viceprimar a fost votatl cu 10

voturi,rpentru" qi 7 ,,abfineri".
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi cu propunerea votat6. Cine este pentru?
in urma votului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de voturi
,rpentru" (17).
Dl. Pregedinte: - Trecemla dezbaterea Ordinii de zi.
f

. intreblri qi interPel6ri;

Dl. Preqedinte: - DacS sunt discutii v6 rog s6 vd inscrieli la cuv6nt.
Se inscriu la cuvdnt domnii: Morega Costel Cosmin, Sanda Ion, Cojocaru Ion qi
Collatu Neghind Constantin.

Dl. Preqedinte dI cuvdntul domnului Viceprimar - Morega Costel Cosmin
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3%?;oomiide
lei pentru extinderea retelei de gaze la sate qi in acest sens a ftcut
solicitare firmei de gaze pentru a gdsi solutii de finantare a extinderii

refelei de gaze, eventual accesalea unui program de finantare, contributia
put6nd fi suportat6 de Consiliul Local. in acest sens trebuie completate
cdteva machete;
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de

gaze sd

- comunele Samarineqti gi Vdgiuleqti doresc ca reJeaua
fie extinsd pentru ca aceste comune sd fie brangate. in acest sens

solicitdrile la firma Transgaz gi au primit rdspuns favorabil;
- dacd realizdm extinderea relelei de gaze impreund cu
cele doud UAT - uri costurile vor fi mult mai mici;
- a frcut demersuri pentru t6ierea plopilor, ce prezintS,
un real pericol, situali pe marginea drumului jude{ean in zona localitAlilor
Plogtina qi Rogiuta precum gi cei de pe marginea drumului din localitdlile
au trimis

Insurdtei gi Leurda;
- pentru brangarea gospodlriilor la reteaua noud de apd a
trimis adresd firmei in vederea recalculdrii costurilor de remodelare a relelei
pentru demararea procedurii de branqare;
- a propus 5 miliarde lei vechi pentru reabilitarea secliei

,,Inteme" din cadrul Spitalului Municipal Motru;
- intreabd: - dacd machetele pentru extinderea retelei de gaze au fost
completate qi inaintate firmei cu adres6;
- ce mdsuri au fost luate pentru tdierea plopilor;
- cdnd incep lucrlrile de reabilitare la secfia,,Interne" din cadrul
Spitalului Municipal Motru.
Dl. Primar - rdspunde domnului Viceprimar cd tot ceea ce se face trebuie sd respecte legea gi
regulamentele (Regulamentul de organizare gi functionare a U.A.T. - ului qi
Regulamentul Intern). ;
- precizeazd cd toate obiectivele la care a ftcut referire domnul Viceprimar sunt
prinse in bugetul local aprobat, iar intdrzierea inceperii lucrdrilor se datoreazd
intdrzierii cu 4 luni a aprobdrii bugetului de stat, luni care trebuie recuperate;
- menfioneazd. cd: - nu a primit adrese din partea comunelor Vdgiulegti gi
Samarineqti in care sd se manifeste dorinta de a se racorda la re{eaua de gaze;
- a avut discufii cu firma Transgaz in vederea extinderii
retelei de gaze gi pe anumite zone cheltuiala se suportd de operator;
- pentru defriqarea plopilor a luat legdtura cu drumurile
nalionale gi cu o firm6 specializati care a stabilit masa lemnoasd qi care va
realiza defriq6rile copacilor ce prezintd pericol;
- pentru branqarea la reteaua nou6 de apd a fost fbcut caietul
gi
redus
termenul de rcalizare a lucrdrii de la 60 la 30 de zile,
s-a
sarcini
de
incepAnd cu 01.06.201 9;
- lucrdrile la seclia,,Inteme" din cadrul spitalului vor incepe.
S-a discutat cu conducerea spitalului gi s-a stabilit cu ce tronson va incepe
reabilitarea secJiei. incep6nd cu 15 iunie se vor demara lucrdrile.

in timp ce domul Primar igi suslinea punctele de vedere, domnii Ardeiu Rdzvan Remus gi
Petrescu Ilie au intrat in sala de qedinjd fiind prezenli toli cei 19 consilieri locali.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului consilier local Sanda Ion
Dl. Sanda precizeazd c5: - cheltuielile sunt mari in raport cu veniturile qi bugetul local nu le
mai face faJd;
- $trandul este o gaurd neagrd pentru bugetul local. Degi s-a
renunlat la pazd, ce se realiza de Polilia Locald, probleme tot

-

sunt;

Regulamentul pentru sala de sport qi Regulamentul pentru
serviciul de salubrizare trebuie schimbate;
- Directia Public6 Motru nu are incheiat contract de salubrizare cu
nicio gospoddrie.
J

- la sala de sport de la

$coala Gimnaziali nr. 2 trebuie fbcute
reparaJii mai ales la instalalia de incilzire care nu funclioneaz5
corespunzltor.
Dl. Primar rdspunde punctual domnului Sanda:
- lucrdri la sala de sport de la $coala Gimnaziald nr. 2 se pot face pe
programul de reparalii;
- a iniliat proiect de hotdr6re pentru incheierea de contracte sau pentru plata
taxei de salubrizare dar proiectul de hotdrdre a fost respins de Consiliu
Local.
- la gtrand s-a renunfat lapazd. Probleme la gtrand au fost gi sunt, dar vor fi
solulionate in timp. Existd gi un litigiu in instan!6. Momentan obiectivul

este

in

perioada

de monitorizare. Dupd ieqirea din perioada de

monitorizare se vor gdsi solulii in Consiliu Local ca acest obiectiv sd nu
mai fie o gauri neagrd in bugetul local.
Dl. Sanda precizeazd, cd din cauza calitafi apei, a cdrei culoare a fost schimbatd, cetdfenii nu
vor mai veni la qtrand.
Dl. Primar menlioneazd cd din cauza unei gregeli de construclie au fost probleme dar s-au
gdsit solufii in timp pentru a fi remediate.
Dl. Viceprimar susline cd s-a inteles gregit situafia gtrandului. Nu au fost probleme cu privire
la calitatea apei. Existd buletine de analize care se frceau de 3 ori pe zi.
intr-adevdr a fost o perioadd in care culoarea apei a fost schimbat6 datoritd
precipitaliilor abundente din acea perioad6 gi datoritd solu(iilor folosite pentru
tratarea apei in vederea men{inerii in parametrii normali. Nu a existat niciodatl
risc de imbolndvire.
Dl. Primar precizeazd cd atunci cdnd culoarea apei a fost schimbatd a fost identificatd qi
eliminatd cauza.
Dl. Dobricd il contrazice pe domnul consilier local Sanda spun6nd cd gtrandul nu a fost
niciodatd o gaurd neagrl pentru bugetul local pentru cd el func[ioneazd, pe
autofinanlare, nu cu bani de la Consiliu Local. Instalatia la gtrand e fbcuti astfel
inc6t apa recirculS. in perioada de funcfionare a qtrandului s6pt[mdnal vine de la
D.S.P. qi de la protecJia consumatorului control pentru a verifica calitatea apei
gi de 3 ori pe zi se face analizaapei.
Dl. Preqedinte dd cuv6ntul domnului consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru - menlioneazd. cd sta{ia de autobuz de la sediul I.T.L. nu mai are copertinI;
- intreabd pe domnul Primar cAnd se va face sensul giratoriu av6nd in vedere cd
balizele au fost achiziJionate;
- precizeaz[ cd la asociatiile de proprietari au primit adresd cd pre{ul apei
potabile a fost majorat, in condiliile in care Consiliul Local nu a aprobat noul
pre! printr-o hotdrdre. intreab6 dacd societatea poate majora preful fErd
acordul exprimat de Consiliu Local printr-o hotdr6re.
- solicitd domnului Primar convocarea unei gedinte de indatl pentru rezilierea
contractului cu societatea Aparegio.
- precizeazd cd cetdlenii sunt nemullumiti pentru cd nu pot obJine autorizafii de
construire pentru anveloparea locuintelor. Considerd cd cetdJenii trebuie sd
fie scutili de taxele de eliberare a autorizafiilor pentru cI iqi sustin singuri
cheltuielile de anvelopare;
- intreabd pe domnul Primar dacl este hotlrdre de Consiliu Local prin care poate
inchiria terenul persoanelor juridice sau unei societdli pe perioada de
desftgurare a Zilelor Municipiului Motru;
precizeazd
ci sunt agenJi economici care doresc sd participe la Zilele
Municipiului Motru dar sumele solicitate de firma organizatoare sunt mari.
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D|. Bulgariu rdspunde domnului Cojocaru cd existd lege cu privire la anveloparea blocurilor,
care trebuie respectat6 gi in care se precizeazd cd anveloparea trebuie sd se
facdla tot blocul nu la anumite apartamente.
Dl. Primar rdspunde punctual domnului consilier local Cojocaru Ion:
- sunt trei stalii de autobuz care vor fi reabilitate;
- sensul giratoriu se va face dartrebuie respectatd legea;
- pentru anveloparea blocurilor trebuie respectate condiliile previzute de
lege. Pentru a se anvelopa un bloc toti proprietarii trebuie s[ fie de acord,
iar pentru accesarea de fonduri europene blocul respectiv nu trebuie sd
inregistreze datorii. S-a incercat demararea programului de accesare de
fonduri pentru 12 blocuri care au avut acordul tuturor proprietarilor dar nu
au indeplinit condilia de eligibilitate in sensul cd aveau datorii;
- cu privire la organizarea Zilelor Municipiului Motru existd Hot6r6re de
Consiliu Local in care se precizeazd cd bugetul este zero. Menlioneazd cd

Dr cojocaru i,,..:ui?Ti#'"'li#'t#
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cu ocazia zitetor

Municipiului Motru.
Dl. Primar r6spunde domnului consilier local Cojocaru Ion c6 existd HCL pentru aprobarea
Agendei Culturale
Dl. Cojocaru intreabd pe doamna Secretar dacd existd HCL pentru inchirierea terenului cu
o cazia Zilelor Municipiului Motru.
D-na. Secretar spune cE o sd verifice acest lucru qi ci existd hotdr6re de aprobare a Agendei
Culturale.

Dl. Cojocaru spune cd acea hotdrAre este altceva.
Dl. Preqedinte dd cuvdntului domnului consilier local Collatu Neghind ConstantinDl. Cotfatu - aduce in atentie nemullumirea cetitenilor cu privire la drumul de la RApa
care necesit[ reabilitare ;
- intreabd cdnd incep plomb[rile in oraq.

Dl' Primar

-t""T#Ti"li"a

drumului de la R6pa face obiectur unui proiect

pe

fonduri

pentru plombdri s-a semnat contractul. Dac[ va fi vremea bund de marfi se
va incepe cu B-dul G6rii.
pregedinte
aduce la cunoqtintd faptul cd la $coala Gimnazial[ nr. I Motru a picat o bucatl
Dl.
de tencuiald din tavan. A inaintat Primdriei adres6, in urmd cu o
sdptdmdnd, prin care aducea la cunogtin{d situalia pentru a fi remediat[ dar

nu s-a intreprins nimic in acest sens.
Dl. primar precizeazdcd adresa a ajuns la Primlrie in urmd cu dou[ zile 9i c[ problema va fi
rezolvatd deqi se putea rezolva de institulie din finanlarea de bazd', avdnd
in vedere c[ are cl[direa in administrare.
preqedinte
menli oneazd cd in situalia in care primea rdspuns la adresd din partea
Dl.
Primdriei cd trebuia sI repare, fhcea acest lucru.
primar
ii r6spunde domnului Preqedinte cd in situatia in care era preocupat de siguran{a
Dl.
elevilor gisea solulii pentru rezolvarea problemei.
Dl. Preqedinte dI cuvantului domnului consilier local Petrescu Ilie.
Dl. petrescu - sus{ine cI tinerii din Motru trebuie sd aibd qtrand. Mentioneazd cd apa
coiespunde parametrilor qi indeplineqte toate condiliile pentru ca qtrandul
sd funcfioneze;

menlioneazd cd domnul Primar este un pericol dacd timp de o s6pt[m6nd
nu s-a rdspuns la o adresI ce privea siguranla elevilor;
intreabd care este stadiul alimentErii ar gaze la sate;
ridicd problema blocului de la lnsur61ei ce trebuie demolat, spun6nd cd nu
a primit cadastrul.
5

Au loc discutii in contradictoriu intre domnii consilieri locali Pintea Dumitru
privire la afirmatia domnului consilier local petrescu Ilie.
Dl. Primar rdspunde domnului consilier local Petrescu Ilie ca va primi rdspuns scris.
Petrescu

Ilie

gi Negrea Nicolae cu

2,

Proiect de hotlrfire privind aprobarea contului anual de execufie al bugetului local
pe anul2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot6rdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil de la Comisiile de specialitate.
Urma sd ne fie prezentatd la map[ parteavorbitl a bilantului.
Dl. Perigoreanu: - Conform art. 57 din Legea nr.27312006, contul de execufie al bugetului
local se supune spre aprobare autoritAtilor deliberative, pdnd la data de 31
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cenitudinea cd ceea ce este prezentat e real.
Dl. Cojocaru: - Domnul Perigoreanu dupd ce c6 nu aprezentat ceea ce am solicitat doregte
sd ne ducd gi in eroare. Am cerut notele depuse la acest bilan{.
Dl. Primar: - Domnule Perigoreanu, de cdnd depune{i bilantul in aceast6 formd?
Dl. Periqoreanu: - Din anul 2002.
Dl. Primar: - Au fost probleme?
Dl. Perigoreanu: - Nu.
Dl. Cojocaru: - Solicit ca domnul Periqoreanu sd fie bdgat in comisia de disciplind gi
sanclionat.
D-ra. Petriqor: - Domnul Periqoreanu face ce i se spune.
Dl. Perigoreanu: - Fac ce precizeazd,legea, nu ceea ce mi se spune.
Dl. Petrescu: - Sus{in opinia domnului Cojocaru. Noi ne vom abline de la vot pentru cd nu
este transparentd.
Dl. Preqedinte: Dacd nu mai sunt discuJii supun la vot proiectul de hot[rdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drlghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, RaJ Jana Daniela, Iorga Ion, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu Vasile,
Pirlulescu Eduard Nelu, $urlin Marilena, Stelian Vasile qi Sanda Ion au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Petrescu Ilie,
Collatu Neghini Constantin qi Petrigor Florentina Eugenia s-au ab(inut de Ia vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu 13 voturi

,rpentru" gi 6 ,rabfineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotlr6re a ffecut.

3.

hotlrire privind darea in administrare a parclrilor nou construite in
Municipiul Motru, situate in zona blocurilor ArAl,r10r12 rl3rl4 cltre societatea
Proiect de

Direc(ia Publicl Motru SA, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dac[ sunt discufii vd rog sd vd inscrieJi la cuvdnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Sanda Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Sanda.
Dl. Sanda: - Ar trebui qi aici Regulament al parcdrilor. Parcarea s[ fie inchiriatl de la
00
ora 17 la ora 700, aga cum este qi in alte localitdti. in afara acestui interval
sd poati fi folositd de oricine. Poate s-ar cAgtiga mai mult gi cetdlenii ar fi
mai mullumdi. Sunt cetdfeni care au c6te doud qi trei magini.
Dl. Primar: - Regulamentul parclrilor este aprobat. Se inchiriazd un singur loc de parcare
indiferent cdte maqini define o persoand. Direclia Publicd Motru gestioneazd
parc6rile pe care la are in administrare.
6

Dl. Popescu: - in qedinlele de comisii am solicitat sd mi se punl la dispozilie gi adresa de
la Direclia Public6, dar nu am primit-o.
- Parcarea de la blocul 14 o pldtesc de 4 (patru) ani. Tocmai acum o ddm in
administrare?

Dl. Viceprimar: - Am solicitat ca pentru fiecare zond cu parcdri ce vor fi date in administrare
sd ni se comunice suprafata qi numdrul parcdrilor. La mapd nu am primit
nimic.
Dl. Dobricd: - E vorba de parcarea din fata blocului 13 gi spatele blocului 14 care a fost
amenajatd de curAnd. Are o suprafa{i de 110 m.p. cu un numdr de
aproximativ 30 de locuri de parcare. in zona blocuriior A - Al parcarea
are o suprafaJd de 60 m.p. cu un num[r de aproximativ 20 de locuri de
parcare, iar parcarea din zona blocurilor 10 - 12 are o suprafald de 95
m.p. cu un numdr de aproximativ 30 de locuri de parcare.
Dl. Preqedinte: - Art. I sd fie completat cu suprafetele gi numlrul locurilor de parcare pentru
fiecare din cele trei zone de parcare date in administrare:
zona blocurilor A - Al cu suprafala de 60 m.p.;
zona blocurilor 13 - 14 cu suprafaJa de 110 m.p.;
zona blocurilor 10 - 12 cu suprafala de 95 m.p.
- Supun la vot amendamentul. Cine este pentru?
in u.ma votului amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (19).
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentul votat. Cine este pentru?
in ,r"-u votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate
de voturi ,,pentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

4.

Proiect de hotirAre pentru amplasarea unei terase sezoniere in Municipiul Motru,
zona B-dul GIrii , bloc M 6, parter - agent economic furlea M. Constantin Intreprindere Individualil, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vI inscrieli la cuv6nt. DacE nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat. Cine este
pentru?

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

in

urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 17 voturi

,rpentru" gi 2 ,rab{ineritt.
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

5. Proiect de hotlrire privind

acordarea unui mandat special reprezentan{ilor
municipiului Motru in Adunarea General[ a Acfionarilor la Societatea Comerciall
Direc(ia Publici Motru S.A pentru qedinfa ordinari din data de 29.05,2019,
ini{iatori - consilierii locali Morega Costel Cosmin, Cojocaru Ion;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - DacE sunt discutii vd rog sd vi inscrieti la cuvdnt. DacS nu sunt discufii
supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este
pentru?
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Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drighici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela, Iorga Ion, Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan
Remus, Mirqu Vasile, Popescu Ion, Cojocaru Ion, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Sanda
Ion Collatu Neghind Constantin gi Petriqor Florentina Eugenia au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Petrescu Ilie qi Pirvulescu Eduard Nelu s-au abfinut de la vot.
tn orma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu 17 voturi
,rpentru" gi 2 ,rab{ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

6. Proiect de hotlrAre privind

aprobarea taxei de inchiriere teren pentru agen{ii
pe
de
raza
Municipiului
Motru cu ocazia Zilelor Municipiului Motru
economici
27mai -2 iunie, inifiatori - consilierii locali Morega Costel Cosmin, Petrescu Ilie,
Cojocaru Ion, Sanda lon;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrieJi la cuvdnt.
S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Negrea Nicolae.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Negrea.
Dl. Negrea: - Cu privire la reducerea taxei pentru inchirierea terenului pe perioada
desfrgurdrii Zilelor Municipiului Motru cu 50Yo nu ne opunem dar gtiu cd
existd o lege a concurentei de care trebuie sd linem cont pentru a nu fi
acuzali de discriminare.
Dl. Cojocaru: Dacd este aga cum spuneli dumneavoastrd inseamnd cd proiectul de hotdr6re
nu este legal.
- Doamna Secretar, proiectul de hotdrdre este legal?
D-na Secretar: - Proiectul de hotlr6re este legal, motiv pentru care l-am semnat.
Dl. Petrescu: - Sustin acest proiect de hotdr6re pentru agentii economici din Motru. Nu
existl discriminare atdta timp cdt agenfii economici pldtesc taxe gi impozite
la Motru. Trebuie sd sus{inem agentii economici autohtoni.
Dl. Mirqu: - imi pare rdu cd dupl trei ani domnul Negrea nu a inJeles cd stabilirea taxelor
qi impozitelor este apanajul Consiliului Local.
Dl. Primar: - Avem scheme de minimis pentru a sus(ine gi a acorda facilitdli agenlilor
economici autohtoni.
Dl. Mirqu: Nu a venit nici un agent economic si solicite reducerea taxei, ci s-a fbcut
acest proiect de hotdr6re din bun simt pentru agentii economici care doresc
sd participe la acest eveniment.
Dl. Negrea: - Am pus o intrebare cu privire la cadrul legal. Sd facem din aceastd chestiune
un populism e altceva.
- Am venit in acest Consiliu Local pentru aaiutacet6fenii.
- Domnul Petrescu ce a ftcut pentru acegti cetdleni qi pentru acest oraq?
Dl. Petrescu: - Am ftcut multe.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discu{ii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirqu Vasile, Popescu
Ion, Cojocaru Ion, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Sanda Ion, Coltatu Neghinl Constantin,
Petriqor Florentina Eugenia, Petrescu Ilie gi Pinulescu Eduard Nelu au votat,pentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Raf Jana Daniela gi Iorga Ion s-au ab{inut de la vot.

tn .rrma votului exprimat

proiectul de hotlrfire a fost votat cu 12 voturi

,rpentru" qi T rrab{ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hot[r6re nu a trecut.
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7.

Proiect de hotirflre privind infiinfarea unui Centru de depozitare a vehiculelor
abandonate sau fIrI stIpfln identificate pe terenurile aparfinind domeniului public
qi privat al municipiului Motru, ini{iatori - consilierii locali Morega Costel Cosmin,
Petrescu Ilie, Cojocaru Ionl

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii v5 rog s[ vd inscrieJi la cuvdnt. Dacd nu sunt discuJii
supun la vot proiectul de hotlr6re a$a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

^ urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate
In
de

voturi ,rpentru" (19).

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

8.

Proiect de hotlrire privind circula{ia in ambele sensuri pe artera de circulafie Aleea
Teilor, ini{iatori - consilierii locali, Cojocaru lon, Morega Costel Cosmin, Petrescu

Ilie;
Proiectul de hotdr6re a fost retras.

9,

Probleme curentel
l.Adresa nr.341113.05.2019 a unui grup de cet[{eni din Municipiul Motru cu
domiciliul in blocurile din zona Piafa NouI - Aleea Piefei;
Dl. Preqedinte dd citire adresei gi propune ca adresa sd fie inaintatl Serviciului de
specialitate din cadrul Primdriei municipiului Motru pentru solutionare.

2.Adresa nr. 368/03.05.2019 a Grldini{ei cu program Prelungit
inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr. 337/10.05.2019;
Dl. Pregedinte dd citire adresei gi s6 ia act de solicitare.

nr.

I

Motru

3. Adresa domnului Cilin Gheorghe inregistrati la Consiliul Local Motru sub
nr. 339/06.05.2019;
Dl. Preqedinte d[ citire adresei.

Consiliul Local Motru

ia act de solicitare qi este de acord cu desfbgurarea

antrenamentelor de rugby fbrd contact, pe terenul aferent fiecirei gcoli din municipiul Motru,
cu elevii, atdt in zilele cind nu se desflgoard orele de educalie fizicd, din programa qcolarl cdt
qi in perioada de vacan{6.

Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declar6 inchise lucrdrile gedintei ordinare a
Consiliului Local Motru din data de 23.05.2019, fapt pentru care s-a incheiat prezentul
proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
PiRVULESCU EDUARD NELU

SECRE
G

A
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