
Proces - verbal

incheiat azi 27.06.2019 cu ocazia gedin{ei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenli 15 consilieri locali din cei 19 in functie. Lipsesc domnii consilieri locali Drdghici
Dorel, Petrescu Ilie, Pirvulescu Eduard Nelu qi Stelian Vasile. La qedinld particip[: domnul
Primar Jianu Gigel, doamna Secretar al Municipiului Motru - Stroescu Gina, domnul
Popescu Daniel - Director al Directiei de Cultur6, activitili de Sport gi Tineret Motru,
doamna Viduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., doamna Luca Valeria - $ef Serviciu
AsistenJd qi Protec{ie Sociali, domnul Gdd6u Ion - $ef Serviciu Impozite gi Taxe Locale,
doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al
Consiliului Local Motru, domnul Rovenla Valentin - reprezentantul angajatilor Politiei
Locale in Sindicat gi cetdfeni ai municipiului Motru.

Publicitatea gedinJei a fost efectuat6 pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
gedinla este televizatd in direct.
D-na. Secretar: - $edinta este statutard, fiind prezenti 15 consilieri locali din cei 19 in functie,

fapt pentru care qedinta se poate desftgura.
- Avdnd in vedere cI domnul Pregedinte - Pirvulescu Eduard Nelu - lipsegte
motivat, este necesar a fi ales un pregedinte care sd conduc6 lucrdrile acestei
gedinte.

- Vi rog sd facefi propuneri.
Dl. Cojocaru: - Propun pe domnul Ardeiu R[zvan Remus.

D-na. Secretar: - Dacd nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea domnului consilier
local Cojocaru Ion ca pregedinte de gedinld sd fie domnul Ardeiu Rdzvan
Remus. Cine este pentru?

in urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu unanimitate de voturi
,,pentru"(15).

D-na. Secretar: - Domnule Preqedinte, vd rog sd preluafi lucr[rile gedinfei.

in sala de gedint6 intrd domnul Stelian Vasile, fiind prezenti 16 consilieri locali.

D-na Secretar: - La mapd avem doud procese verbale: Procesul verbal incheiat in data de

23.05.2019 qi procesul verbal incheiat in data de 04.06.2019.
- Dacd sunt completdri sau modificiri cu privire la procesul verbal al qedintei

ordinare din data de 23.05.2019 vE rog sS le faceli. Dacd nu sunt modificdri
sau complet[ri, supun la vot procesul verbal incheiat in data de 23.05.2019.

Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 23.05.2019 a fost votat cu

unanimitate de voturi,pentru"(16).
D-na. Secretar: - Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al gedinlei

de indatd din data de 04.06.2019 vdrog sE le faceti. Dac[ nu sunt modificdri
sau completdri, supun la vot procesul verbal incheiat in data de 04.06.2019.

Cine este Pentru?
in u.ma votului exprimat procesul verbal incheiat in data de 04.06.2019 a fost

votat cu 14 voturi rrpentru" gi 2 ,rabfineri" (Col{atu Neghinl Constantin
qi Petrigor Florentina Eugenia).

Dl. Preqedinte: - in temeiul art. 39, alin.l din Legea administraliei publice locale, nr.

2l5l2}0l, republicat5, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se convoci
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Consiliul Local Motru in gedin![ ordinard publicd, in data de 27 iunie 2019,
orele 1600, in sala de Consiliu, avind urm6toarea

ORDINE DEZIz

1. Proiect de hotdr6re pentru aprobarea Regulamentului privind declararea, stabilirea,
urmdrirea, qi incasarea taxei speciale de salubrizare , initiator - Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirdre privind organizarea Festivalului ,,Uni1i prin cdntec - 2019
(caritabil); Serblrile Verii - in perioada 2 - 4 august 2019, iniliator - Primar Jianu
Gigel;

3. Proiect de hotdrdre privind executarea lucr[rilor de reparalii seclia interne din cadrul
Spitalului Municipal Motru de cdtre S.C.Direclia Public6 Motru S.A, iniliator - Primar
Jianu Gigel;

4. Proiect de hot6r6re privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei cu atribulii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solulionarea cererilor de locuinfe sociale Ei

repartizarea efectivd a locuin(elor, iniliator - Primar Jianu Gigel;
5. Proiect de hotdrAre privind stabilirea circulaliei pe Strada Stejarului in regim de sens

unic, pe sensul de mers din Strada Motrului p6nd in Strada Macului, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

6. Proiect de hotlrdre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Ei

funclionarea teraselor sezoniere in Municipiul Motru, anexa 1 la H.C.L. nr.
2115.01.2018, iniliator - Primar Jianu Gigel;

7. Proiect de hotlrdre privind insuqirea Raportului de evaluare a camerei 78-lot 68, etaj

II din Ambulatoriu Motru, in vederea vdnzdrii prin licitalie publicd cu strigare

conform H.C.L nr.24128.02.2019, iniliator - Primar Jianu Gigel;
8. Proiect de hot6r6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru desfiinfarea

construcfiei ce face parte din domeniul privat al municipiului Motru, amplasatd pe

terenul ce apar,tine domeniului public al municipiului Motru situat pe Aleea Teilor, nr.

21, iniliator - Primar Jianu Gigel;
9. Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea

contractului de inchiriere w. 557113.04.2018 a apartamentului nr. 17, situat in
Municipiul Motru, blocul G4, scara 3, etaj 4, Aleea Frasinului, proprietate privatd a
Municipiului Motru, iniliator - Primar Jianu Gigel;

10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea concesiondrii prin licitalie publicd a unei

suprafete de teren de 8 mp , aparfindnd domeniului public al Municipiului Motru, in
vederea construirii unei alei de acces la apartamentele I qi 2 , parter, situate in
Municipiul Motru, Aleea Grigorescu, Bloc J2, Scara I , iniliator - Primar Jianu Gigel;

11. proieci de hotdr6re privind aprobarea concesiondrii prin licitalie publicd a unei

suprafeJe de teren de 9 mp, aparfin6nd domeniului public al Municipiului Motru , in
vederea construirii unei alei de acces la imobilul -birou notarial, situat in Municipiul

Motru, Strada Macului, nr. 38, Bloc 1, Scara 3 , parter, inifiator - Primar Jianu Gigel;

12. Proiect de hotdrdre privind concesionarea prin incredin(are direct6 a suprafe{ei de teren

de 40,2 mp, in Parcul Central Motru c6tre SC Vasilescu SRL, in vederea extinderii

constucfiei existente , iniliator - Primar Jianu Gigel;
13. Proiect de hotdrAre privind aprobarea concesiondrii prin incredinfare directd a unei

suprafeJe de teren ae +:S m.p. in zona Strada Minerului nr. 9, in vederea extinderii

construcliei proprietatea S.C. Individual Romy Construct SRL , iniliator - Primar

Jianu Gigel;
14. Proiect de hotdr6re privind alegerea pregedintelui de gedintd pentru a conduce

lucrdrile qedinlelor Consiliului Local Motru in urmdtoarele trei luni - iulie, august Ei

septembrie 2olg, inifiator - consilier local Pirvulescu Eduard Nelu;

15. lntreb[ri qi interPelsri;
16. Probleme curente;
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1. Adresa administratorilor din cadrul Centrului de Afaceri Leurda inregistratd la
Consiliul Local Motru sub nr. 411114.06.2019;
2. Adresa domnului Calan George inregistrat[ la Consiliul Local Motru sub nr.
404113.06.2019;
3. Adresa doamnei Nicolcea Marilena inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.
395107.06.2019;

Dl. Primar: - Retrag de pe ordinea de zi a gedinlei proiectele de hotirdre de la punctele
nr.12 qi nr.l3.

Dl. Viceprimar: - Propun ca punctul 15 ,,intrebdri gi interpel6ri" sd fie punctul I pe ordinea
de zi.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea domnului Viceprimar. Cine este pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Mirqu Vasile, Popescu Ion, Cojocaru Ion,
Sanda Ion, Iorga Ion, Stelian Vasile, $urlin Marilena, Ardeiu R6zvan Remus, Collatu
Neghind Constantin qi Petriqor Florentina Eugenia au votat rrpentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru qi

Raf Jana Daniela au votat,impotrivi".
iln urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 11 voturi ,,pentru" gi 5

voturi ,rimpotrivi".
Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi ftrd, cele doud proiecte de hotdrAre retrase gi cu

propunerea votat6. Cine este pentru?
in ,rrma votului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de voturi

,rpentru" (16).
D1. Preqedinte: - in afara ordinii de zi mai avem un proiect de hotdrdre gi adrese, cdrora le dau

citire:
1. Proiect de hotirflre privind aprobarea accesului gratuit la $trand t copiilor

institu{ionahzafi in apartamentele de tip familial destinate protec(iei reziden{iale a

copiilor, situate in Municipiul Motru, strada Primlverii, bloc M3 gi strada

Mirglritarilor, bloc 6 precum qi a educatorilor/asistenfilor sociali ai acestora, inifiator

- Consilier local Morega Costel Cosmin;
2. Adresa nr.0327t20.06.2019 a Asociafiei Culturate PORDAMPI, inregistrati la U.A.T.

Motru sub nr. 23328121.06.2019.
3. Adresa nr.2711t21.06.2019 a Institufiei Prefectului Gorj, inregistratl la C.L. Motru sub

nr. 430125.06.2019;
4, Adresa domnului Corega Ion inregistrati,la C.L. Motru sub nr. 431126.06.2019.

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

in urma votului exprimat ordinea de zi suplimentati este votati cu

unanimitate de voturi rrpentru" (16).

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

f. intreblri qi interPeliri;
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscriefi la cuvdnt.

Se inscriu }a cuvdnt domnii: Morega Costel Cosmin, Cojocaru Ion qi Collatu

Neghin[ Constantin.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului Viceprimar - Morega Costel Cosmin

Dl. Viceprimar: - solicitd: - contractul incheiat cu firma organizatoare a evenimentului

i,ff l1i:#T::r,il1',iffi l* frTllffiil ;:,? 
soricitat ei in sedinra de

- informare scrisS, din partea consilierului juridic al Consiliului
Local Motru Lonea Vasilica, cu privire la situa(ia HCL nr.

226128.12.2017, care a fost atacatd de Institulia Prefectului Gorj;
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- contractul qi ordinul de incepere a lucririlor de plombare strdzi, in
special in zona sens giratoriu - B-dul Trandafirilor (centru) gi zona aleea
Daliilor;

- si se gdseascd o modalitate de a fi introdusd paza la Centrul de
Afaceri Leurda, avAnd in vedere solicitarea fEcutd prin adresa
administratorilor firmelor cu sediul in Centrul de Afaceri Leurda;

- intreabl ce demersuri s-au fbcut referitor la plata apei de ploaie.
in timp ce domnul Viceprimar vorbea, in sal6 a intrat domnul Drdghici Dorel, fiind

prezenti 17 consilieri locali.
Dl. Primar rdspunde domnului Viceprimar cI a dat rdspuns solicitdrilor fbcute in qedin{a de

luna trecutd gi la rispuns a ata$at Protocolul de colaborare incheiat cu
fi rma c ar e a or ganizat eveni mentul,,Zilele Muni c ipiului Motru".

Dl. Preqedinte dd cuv6ntul domnului consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru: - menlioneazd, cd a fost incheiat in anul 2017 contractul, in valoare de 25 mii

lei, cu O.C.P.I. pentru cadastrarea terenurilor, finanfarea nefiind din
bugetul local gi solicitd sI se gdseascd o firmd care sd realizeze lucrdrile de

cadastrare pentru a se putea elibera titlurile de proprietate cetSfenilor;
- precizeaz6 cd domnul Primar nu poatl sd taie ajutoarele sociale, a;a cum a

declarat in pres6, avdnd in vedere cd banii vin de la bugetul de stat gi legea
prevede condiliile in care se poate face acest lucru.

- propune ca celor 14 copii aflali la familii in plasament domnul Primar sE

le acorde cdte 1000 de lei sub formd de ,,ajutor de var6";
- solicitd domnului Primar sI convoace de urgenld Comisia de ordine
public6, S.C. Directia Publicd Motru S.A. qi Consiliul Local Motru pentru

a stabili obiectivele ce necesitd asigurarea pazei;
- intreabd pe domnul Primar dac6 a achizi{ionat echipament pentru Polilia
Local6;

- menJioneazd" cd, in zonele in care se rcalizeaz6 lucrdrile de plombare a

gropilor, asfaltul trebuia decupat atunci c6nd se asfalta, nu cu o s6pt5m6nd

inainte;
- propune ca taxa pentru tirgul sdptimAnal sI fie anulatd pentru o perioadd

de2 ani, p6nd cdnd cetdfenii se vor obignui;
- intreabi pe domnul Primar cdnd vor fi brangati cetdJenii satelor la releaua

noul de ap6 qi c6nd va fi montat sensul giratoriu.
Dl. Primar rlspunde punctual domnului consilier local Cojocaru Ion:

- cadastrarea terenurilor nu s-a realizat pe motiv cd suma de 80 de

lei/parceld este mult prea micd pentru ca vreo firmd sd fie de acord sd

realizeze lucrdrile. in realitate valoarea unei astfel de lucr[ri pentru o
parceld este de cel putin zece oi mai mare;

- precizeazd cd a declarat in pres6 cd nu este de acord, ca in situa{ia in care

exist6 locuri de munc6, sd pldteasci ajutoare sociale unor persoane apte de

muncS;
- Comisia de ordine publicd va fi convocatd in gedinJ6;

- a achizilionat echipament pentru Polifia Local[ o parte intr-un an $i
cealaltd parte in cel6lalt an;

- asfaltul a fost tdiat fiindc6 urma s6 se plombeze dar nu s-a realizat acest

lucru din cavzacodului galben qi portocaliu de ploi care a fost;
- este de acord cu propunerea de eliminare a taxei pentru tdrgul s[ptdm6nal;
- in maxim 20 de zile se va primi remodelarea retelei de apd pentru

branqarea gospoddriilor;
- pentru realizareasensului giratoriu trebuie parcurse toate etapele.

Dl. Pregedinte intreabd de ce s-au cumpdratbalizele dacd nu se realizeazd sensul giratoriu.
Dl. Primar rdspunde cd nu s-au cumpdrat balizele, nu s-au dat bani pe ele.
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Dl. Preqedinte dI cuvdntul domnului consilier local Collatu Neghinl Constantin.
Dr corlatu' -'-*'";0,?";H'-x'r'l:T3:rffi#i:'::'ffi:,-T,l'.:T'H.:ff'##'r:ffi['x';

cetdlenii s6-gi mute maginile. Spune cE ultima dacl cdnd s-a cosit gi-a
g6sit magina plinl de iarbd;

- canalizlrile de pe centru sE fie ridicate la nivelul asfaltului;
- sd se realizeze un podef peste rigola din dreptul trecerii de

pietoni de la tricotaje;
intreabd cdnd igi primesc salariaJii din cadrul Primdriei cealaltd jumdtate
de salariu.

Dl. Primar rdspunde punctual domnului consilier local Collatu Neghind Constantin:
- referitor la lucrlrile de plombare a strdzilor precizeazd, cI in bugetul local

a venit cu o sumd de un milion de lei pentru plombdri gi asfalt6ri dar
Consiliul Local a tdiat din sumd qi, astfel, a trebuit sE aleagl zonele cele
mai afectate ce vor fi reabilitate;

- precizeazl cI Direcfia Public[ (Adunarea Generald a Acfionarilor qi

Consiliul de Administralie) r6spunde de modul in care se realizeazd cositul
ierbii, Primdria doar dE comandS.

- APAREGIO a inceput lucrdrile de modernizare;
- Salariile angajatilor vor fi pl[tite cdnd C.E.O. va vira sumele. Este posibil

si fie virate at6t reegalonarea ftcut[ cdt qi sumele curente.

Dl. Viceprimar precizeaz\, cd a solicitat situalia financiard a instituliei gi nu a primit rdspuns.

Dl. Primar menlioneazd c5 solicitarea nu a fost adresatl cui trebuia. S-a adresat domnului
Perigoreanu qi nu domnului Primar.

Dl. Viceprimar sus(ine cd in buget au fost pringi 500 mii lei pentru covor asfaltic qi inlocuire
de pavele, 60 mii lei pentru sens giratoriu qi aleea din zona blocului 15 qi

150 mii lei pentru plombdri.
Dl. Primar rdspunde domnului Viceprimar cd cei 150 mii lei au fost pringi in buget pentru a

acoperi factura de anul trecut.
Dl. Sanda susJine cd DirecJia Public6 Motru poate sd faci plombdri cu bitum rece.

Dl. Viceprimar - menlioneaz[ cd domnul Primar a declarat in presd c5 la Primdria
municipiului Motru este crizd financiard gi solicitd ca domnul Primar sd

demareze procedura pentru criza frnanciarE, in cazul in care consider5

acest lucru.
- citeqte din legisla{ie definilia crizei financiare.

Dl. Primar - precizeazd cd pentru a nu se ajunge in situalia de a declanqa procedura pentru

criza financiard a venit cu solulii de prevenlie (plafonarea salariilor) dar

nu s-a dorit acest lucru de Consiliul Local care a crescut ct24 de miliarde
lei vechi fondul de salarii.

- menlioneazd cd a venit cu propuneri reale, nu populiste, pe care Consiliul Local
le-a respins.

Dl. Pregedinte roagd pe domnul Primar sd fie cositd iarba din dreptul aleilor care duc la rdul

Motru.
Dl. Rovenfa intreabl care este ziua in care se vor acorda salariile.

Dl. Primar menlioneazd cd a rdspuns la aceast6 intrebare - cind va vira C.E.O. banii 9i
precizeazdcd din luna august ne punem problema daci mai ludm salariile.

Dl. Pregedinte: - DacS nu mai sunt intreb5ri qi interpeldri trecem la dezbaterea proiectelor de

hotdrire.

2. Proiect de hotlrf,re pentru aprobarea Regulamentului privind declararea,

stabilirea, urmlrirea, qi incasarea taxei speciale de salubrizare , inifiator - Primar
Jianu Gigel;
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Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. Men{ioneazd cd proiectul de hotlrdre este insofit
de raport de specialitate, expunere de motive, anex6 (Regulament) qi a fost
avizat favorabil de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr. 4 qi
5 gi avizat nefavorabil de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local
w.1,2,3 qi 6.

Dl. Preqedinte: - DacE sunt discutii vd rog sd vI inscrie[i la cuvdnt.
Se inscrie la cuv6nt domnul consilier local Sanda Ion.

Dl. Pregedinte dE cuv6ntul domnului Sanda.
Dl. Sanda: - Acest proiect de hotdrdre naqte controverse. Regulamentul este centrat pe

ceea ce se vrea - taxa de salubrizare - gi nu pe Regulamentul de
salubrizare.

- Cet[fenii de la sate nu au ap6, canalizare, gaze qi pldtesc taxd de
salubrizare.

- Propun scoaterea taxei de salubrizare la sate iar Direcfia Public6 Motru sd

intocmeascd Regulamentul de salubrizare. Am votat tarife mari gi Direcfia
Publicd nu mai este interesatl de alte contracte.

- UAT Motru ntsarealizat procentul de colectare selectiv[. CAt este amenda
pdni acum?

Dl. Primar: - Nu avem, deocamdatd.
Dl. Viceprimar: - Pentru fondul de mediu erau aproximativ doud miliarde de lei.
Dl. Primar: - Pentru stabilirea procentului de colectare selectiv6 am iniliat proiect de

hot6rdre pe care l-am supus aprob[rii dar l-afi respins.
Dl. Sanda: - Existd o firmd de la Severin care au adus containere pentru colectarea

selectivi qi le qi pldteqte oamenilor ceea ce depun.
Dl. Viceprimar: - S-a aprobat procentul de33% pentru colectarea selectivd.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hot6rdre a;a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Dr[ghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, RaJ Jana Daniela, Sanda Ion gi Iorga Ion au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Mirqu Vasile, $urlin Marilena, Stelian Vasile,
Ardeiu Rdzvan Remus, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Collatu Neghind Constantin, Petrigor
Florentina Eugenia s-au abfinut de la vot.

l[n urma votului exprimat proiectul de hotlrffre a fost votat cu 8 voturi
,rpentru" gi 9 ,rabfineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre nu a intrunit numlrul de voturi necesar pentru

adoptarea unei hotir6ri.

3. Proiect de hotirAre privind organizarea Festivalului ,,Unifi prin cintec - 2019

(caritabil); Serbirile Verii - in perioada 2 - 4 august 2019, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdr6re. Mentioneazd. cd, proiectul de hotdrdre este insotit
de raport de specialitate, expunere de motive, adresele AsociaJiei Culturale

Pordampi qi a fost avizat nefavorabil de Comisiile de specialitate ale

Consiliului Local.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vE rog sd vI inscrie]i la cuvdnt.

Se inscrie la cuvdnt domnul consilier local Sanda lon.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Sanda.

Dl. Sanda: - Ce inseamnd caritabil?
Dl. Cojocaru: - Banii se dau unui copil.
Dl. Viceprimar: - Copilul este identificat?
Dl. Cojocaru: - Dacd nu ddm bani de ce mai punem intrebiri?
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotdr6re este supus dezbaterii cu un titlu iar in Comisiile de

specialitate ale Consiliului Local s-a propus sd aibd un alt titlu.
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Dl. Negrea: - Titlul sd fie: ,,organizarea Festivalului ,,Uni1i prin cdntec - 2019 (caritabil);
Zilele Minerului - in perioada 2 - 4 august 2019".

Dl. Sanda: - La art.2 din proiectul de hotdrdre se mentioneazd ,,terenul necesar" . Ce
inseamnE? Dacd se cere tot oragul?

Dl. Pregedinte: - SE fie determinatd,zona de manifestare a evenimentului!
D'I Mirqu: 

:j?d:ff'l#,JJ1TL:1:'.T:ffiT?TtffljllL'il::rtfl: i:,:l
august. Propunerea mea aceasta este.

Dl. Cojocaru: - Titlul proiectul trebuie s[ fie cel din adresa trimisd de firma organizatoare:

,,organizare eveniment cultural - artistic Unili prin cAntec (caritabil);
Zilele Minerului" pentru cd este posibil sd i se ceard firmei aceasti
titulatur6, avdnd in vedere cd e vorba gi de un spectacol caritabil.

Dl. ColJatu: - Problema este cE in aceste situaJii firma orgarizatoare inchiriazd terenul
cum vrea gi micul ajunge 5 lei gi copiii se dau in maqinuJe cu l0 lei.

Dl. Sanda: - Propun cala art.Z in loc de "terenul necesar" sd fie ,,Piafeta Primdriei" . De
asemenea, sd se specifice faptul cd toate utilit6tile (ap6, canal, energie
electricd, salubrizare) vor fi suportate de firma orgarizatoare a

evenimentului.
Dl. Popescu: - Doamna Secretar, daci modificdm cele doud articole mai poate fi supus

aprob[rii proiectul de hotdrdre?
D-na. Secretar: - DacE se modificl substanlial proiectul de hotdr6re, Regulamentul prevede

ca proiectul de hotdrAre sd fie retrimis in Comisiile de specialitate.
Dl. Popescu: - Considerafi cd s-a modificat substantial?
D-na. Secretar: - Dacd modificati ambele articole este o modificare substantiald, dar trebuie

avut in vedere c[ sunt depuse doud adrese. Una este men]ionatd in titlul
proiectului de hotdr6re gi cealaltd suplimenteaz6, ordinea de zi.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domnului consilier local Mirgu Vasile. Cine este

Pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Mirqu Vasile, $urlin Marilena, Stelian Vasile,
Ardeiu Rizvan Remus, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel,
Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Raj Jana Daniela, Sanda Ion qi Iorga Ion
au votat ,rpentrut'.
Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin gi Petriqor Florentina Eugenia s-au ab{inut
de la vot.

in u"-a votului exprimat propunerea a fost votati cu 15 voturi ,rpentru" qi 2

,rabfineri".
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domnului consilier local Sanda Ion. Cine este

pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Mirgu Vasile, $urlin Marilena, Stelian Vasile,
Ardeiu Rizvan Remus, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel,

Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela, Sanda Ion gi Iorga Ion

au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin gi Petriqor Florentina Eugenia s-au ab(inut
de la vot.

in ,rma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 15 voturi ,rpentru" gi 2

,,ab{ineri".
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre cu propunerile votate. Cine este pentru?

Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Mirqu Vasile, $urlin Marilena, Stelian Vasile,
Ardeiu Rdzvan Remus, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel,
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Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru, Raj Jana Daniela, Sanda Ion qi Iorga Ion
au votat rrpentru".
Consilierii locali: Colfatu Neghind Constantin gi Petrigor Florentina Eugenia s-au ab(inut
de la vot.

tn urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 15 voturi
,rpentru" gi 2 rrab{ineri".

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

4. Proiect de hotirf,re privind executarea lucrlrilor de repara{ii secfia interne din
cadrul Spitatului Municipat Motru de citre S.C. Direc{ia Publici Motru S.A,
ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re. Menlioneazd cd proiectul de hotdr6re este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive, HCL nr. 66125.04.2019,

Programul de lucr[ri pe anul 2019 qi a fost avizat favorabil de Comisiile
de specialitate ale Consiliului Local cu amendamentul domnului Mirqu
Vasile ca art.2 sE fie scos din proiectul de hotirdre.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vi rog s5 vE inscrieti la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotdrdre cu propunerea domnului Mirqu. Cine

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

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

5. Proiect de hotlrire privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei cu atribu(ii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor de locuin(e sociale qi

repartizarea efectivl a locuinfelor, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Prlgedinte citeqte proiectul de hotdrdre. Menlioneazd cd proiectul de hotdr6re este insolit

de raport de specialitate, expunere de motive, Procesul - verbal incheiat de

Comisie qi a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate ale

Consiliului Local.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii v5 rog sd v[ inscrieti la cuv6nt. Dach nu sunt discufii

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

pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (17).

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

6. proiect de hotlrflre privind stabilirea circula{iei pe Strada Stejarului in regim de

sens unic, pe sensul de mers din Strada Motrului pinl in Strada Macului, inifiator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. preqedinte citeqte-proiectul de hotdr6re. Mentioneazd cdproiectul de hotlr6re este insotit

de raport de specialitate, expunere de motive, adresa domnului Croce A.

Alexandru, aiin:/_ Politiei gi a fost avizat favorabil de Comisiile de

specialitate ale Consiliului Local tr.2,3,4 gi 5 gi avizatnefavorabil de

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr' 1, qi 6'

Dl. pregedinte: - DacE sunt disiutii vE rog sI vd inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii

supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat. Cine este

pentru?

Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Morega Costel Cosmin, Mirqu Vasile, $urlin
Marilena, Stelian Vasile, Bulgariu Cristian, Drlghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea

Nicolae, Pintea Dumitru qi Ra1 Jana Daniela au votat ,,pentru"'
Consilierii locali: Popeicu Ion, Cojocaru Ion, Coltatu Neghind Constantin, Petrigor

Florentina Eugenia, Sanda Ion gi Iorga Ion s-au abfinut de la vot.
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in ,rma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 11 voturi
,rpentrutt gi 6 ,rabfineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hot6rdre nu a intrunit numIrul de voturi necesar pentru
adoptarea unei hotdrdri.

7. Proiect de hotilrire pentru modificarea Regulamentului privind organizarea qi
func{ionarea teraselor sezoniere in Municipiul Motru, anexa I Ia H.C.L. nr.
2115.01.2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre. Menlioneazd cd, proiectul de hotdrdre este insofit
de raport de specialitate, expunere de motive, HCL nr. 2115.01.2018 gi a
fost avizat nefavorabil de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vI rog sI vd inscriefi la cuvdnt. Daci nu sunt discu{ii
supun la vot proiectul de hot6rdre a$a cum a fost redactat. Cine este
pentru?

in ,rma votului exprimat proiectul de hotlrfire a fost votat cu unanimitate de
voturi,,pentru" (17).

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

8. Proiect de hotlr6re privind insugirea Raportului de evaluare a camerei 78-lot 68,
etaj II din Ambulatoriu Motru, in vederea vf,nzlrii prin licitafie publicl cu strigare
conform H.C.L nr.24128.02.2019, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotlrdre. Menlioneazd cd proiectul de hotdrdre este insotit
de raport de specialitate, expunere de motive, HCL nr. 24128.02.2019,
Raportul de evaluare gi a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate
ale Consiliului Local cu amendamentul domnului Cojocaru Ion ca

sintagma,,insugirea" sd fie inlocuitd cu sintagma,,luarea la cunogtin{6".
D-na. Secretar: - Referitor la acest amendament vd expun faptul cI prin Hotdrdrea

Consiliului Local Motru nr. 62126.03.2015 privind Regulamentul de

organizarc gi desfdqurare a licitaliilor publice s-a prevdzut la art. 4 faptul
cd pre{ul de pomire la licitalie se aprobd de Consiliul Local. Practic
trebuie sd aprobali acest pret de pomire la licitalie.
- De asemenea, prin hotlr6rile anterioare, Consiliul Local a adoptat

hotdrdri de aprobare a prelului.
Dl. Cojocaru: -,In concluzie ...
D-na. Secretar: - in concluzie, sintagma corecti este de aprobare a Raportului de evaluare.

Domnul Primar a venit cu o expunere de motive corectd ca qi denumire in
sensul cd a propus aprobarea Raportului de evaluare a camerei 78 - lot 68,

insd in Raportul de specialitate s-a mers pe sintagma ,,insuqirea" de cdtre

Consiliul Local.
Dl. Cojocaru: - Noi ludm la cunogtint5, nu aprobflm Raportul de evaluare pentru c5 nu

suntem de meserie. Dacd mi-l insugesc inseamn6 cE il gi calculez.

D-na. Secretar: - Responsabilitatea in ceea ce privesc datele din Raportul de evaluare

aparfine evaluatorului nu dumneavoastrd.

Dl. Negrea: - DacE ludm la cunogtinfE inseamn6 cd ne ddm acordul.

Dl. Cojocaru: - Exact.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului consilier local Cojocaru Ion. Cine

este Pentru?
in u.ma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi

,,pentrutt (17).
D-na. Secretar: - Amendamentul a trecut.
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Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentul votat. Cine este
pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (17).

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

9. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru desfiinfarea
construc{iei ce face parte din domeniul privat al municipiului Motru, amplasatl pe
terenul ce aparfine domeniului public al municipiului Motru situat pe Aleea Teilor ,
nr.2l, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot6rdre. Menfioneazd cd proiectul de hot5rdre este insotit
de raport de specialitate, expunere de motive, HCL nr. 44128.03.2019 gi a
fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr.
4 gi 5 gi avizat nefavorabil de Comisiile de specialitate ale Consiliului
Local nr.1,2,3, gi 6.

Dl. Primar: - La acest proiect de hotlr6re este atagatI Hotdrdrea Consiliului Local
nr.44128.03.20t9 care menfioneazd,la art.2 c6: ,,Se aprobd concesionarea
prin licitalie publici a terenului in supraf4a de 2509 mp situat in
municipiul Motru, Aleea Teilor, nr. 21, in vederea realizdrii unei
constructii cu destinalie de centru comercial, dupd desfiinJarea

constructiilor Cl, C2,C3 gi C4."
- Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi, asta insemndnd c5 dac6

am aprobat concesionarea dupd desfiinJarea construcliilor, urmeazl sd

aprobdm gi desfiinlarea construcJiilor.
Dl. Morega: - In Raportul de specialitate domnul Primar mentioneazi ci supune spre

aprobare Consiliului Local Motru desfiinlarea constructiilor proprietatea

municipiului Motru, conform documentelor ce vor fi puse la dispozi{ie de

serviciul C.S.P.L.P.P.M. odatd cu raportul de specialitate care se va

'Tj",ft 3i iifl ff,lili "i: li.Hlffi f 1"11"'," do cument
intreb, pentru a gti ce votdm, la ce pozilie din inventarul bunurilor se

reg6seqte construcJia qi prin ce Hotdrdre de Consiliu Local a fost aprobat

inventarul? Construcfia se glsegte cu valoare de inventar in
contabilitate? S-au pldtit impozite de cdtre proprietari pe aceste

construclii?
Dl. Primar: - Noi vorbim de construcfia noastr6. Dar dacd nu se vrea se gdsesc motive.
D-ra. Petrigor: - Nu mai spuneti ci nu se vrea. Se vrea, foarte bine, si se facd locuri de

munca, se vrea sd se pliteasc6 banii la oameni. De trei ani spunefi acelaqi

lucru. Am votat proiectele gi nu ati concretizat nimic.
Dl. Primar: - Am nevoie de votul dumneavoastrd pentru a le concretiza.Proiectele votate

au egalonate lucrlrile. Suntem in grafic.

D-ra. Petrigor: - Nu se vede nimic.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul doamna V6duva.

D-na. Vdduva: - Este constructia noastrE alcituitd din dou6 incdperi. Exist6 HCL prin care

s-a aprobat concesionarea prin scoaterea terenului la licitalie publicd dupd

desfiinlarea construcliilor amplasate pe teren. Este vorba de o remizd PSI

care face parte din domeniul privat al municipiului Motru.
Dl. Pregedinte: - in afard de remiz6, pe teren mai existd construcJii?

D-na. Vdduva: - Da, incd doud construcfii a unor persoane fizice care au fost notificate s5 9i
le ridice.

Dl. Pregedinte: - S-au luat misuri?
- Pe noi, Consiliul Local, ne acuzd domnul Primar cd nu vrem sd demolSm

remiza...
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Dl. Primar: - Trebuie sd vd da{i acordul c[ o desfiin]dm noi.
Dl. Pregedinte: - Pe acel teren de 2509 mp cdte construclii sunt?
D-na. Vdduva: - O constructie este a noastrS, pentru care v[ solicitlm acordul, qi alte doud

construclii sunt ale unor persoane frzice.
Dl. Pregedinte: - Unde sunt notificdrile trimise persoanelor frzice?
D-na. Vdduva: - Nu le-am adus pentru cd nu am gtiut cE ajunge discuJia astfel incdt sd fie

nevoie de prezentarea lor. Dumneavoastrl vI dati acordul doar pentru
desfiinlarea construcfiei noastre. in situalia in care construcfiile proprietate
privatd nu sunt ridicate in termen le demolEm noi, conform notificdrii.

Dl. Pregedinte: - $tiu cd este o localie (bar) care funclioneazd ilegal gi nu s-a luat nicio
mlsurd pdnd acum.

D-na. Vdduva: - Poate nu face atributul serviciului pe care il conduc.
Dl. Collatu: - Este vorba de Academie - fostul cinematograf.
D-na. Vdduva: - Acolo sunt litigii pe disciplina in constructii care intrd in atributiile

serviciului de Urbanism.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Ra[ Jana Daniela gi Iorga Ion au votat,pentru".
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Morega Costel Cosmin, Mirqu Vasile, $urlin
Marilena, Stelian Vasile, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Coltatu Neghini Constantin, Petrigor
Florentina Eugenia qi Sanda Ion s-au abfinut de la vot.

i[n urma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu 7 voturi ,rpentru"
gi 10 ,,ab(ineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hotlrdre nu a intrunit numdrul de voturi necesar pentru
adoptarea unei hotdrdri.

10. Proiect de hotlrf,re privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea
contractului de inchiriere nr. 557/13.04.2018 a apartamentului nr. 17, situat in
Municipiul Motru, blocul G4, scara 3, etaj 4, Aleea Frasinului, proprietate privatl a

Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre. Mentioneazd cd. proiectul de hot6r6re este insofit

de raport de specialitate, expunere de motive, cereri, copii C.I., contract de

inchiriere, act adilional, chitanle gi a fost avizat favorabil de Comisiile de

specialitate ale Consiliului Local nr.1,2,3,4 gi 5 gi avizat nefavorabil de

Comisia de specialitate a Consiliului Local nr. 6.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrieli la cuv6nt.

Se inscrie la cuvdnt domnul consilier local Popescu Ion.

Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Popescu.

D1. Popescu: - VAd chitanle pldtite de UAT Municipiul Motru gi in parantez[ este trecut

Sala Ddnuf. in contractul de inchiriere sunt trecute 4 persoane. Ne-am

invdlat numai si cesiondm.
- Dau de la unul la altul de parci ar fi proprietate.

- Astfel de proiecte sE se analizeze de Comisiile de repartizare!
- De cdnd locuiesc aceste persoane? Nu cumva sunt trecute fictiv in acest

contract?
- Nu cred cd pot locui 4 persoane intr-o garsonierd.

Dl. Bulgariu: - Directia Publicd a incheiat contractul.

Dl. Pintea: - Sunt oameni necajili care locuiesc in aceste condilii.
Dl. Preqedinte: - Dac[ nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?

11



Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela, Ardeiu R6zvan Remus, Mirgu Vasile, $urlin Marilena,
Stelian Vasile pi Iorga Ion au votat,pentru".
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Popescu Ion, Cojocaru Ion, Collatu Neghind
Constantin, Petrigor Florentina Eugenia gi Sanda Ion s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu 11 voturi
,,pentru" gi 6 ,rab{ineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re nu a intrunit numdrul de voturi necesar pentru
adoptarea unei hotdrdri.

11. Proiect de hotlrAre privind aprobarea concesionlrii prin licitafie public[ a unei
suprafe{e de teren de 8 mp , aparfinind domeniului public al Municipiului Motru,
in vederea construirii unei alei de acces la apartamentele I qi 2 , parter, situate in
Municipiul Motru, Aleea Grigorescu, Bloc J2, Scara 1, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrAre. Menfioneazd, cd proiectul de hotdrdre este insolit
de raport de specialitate, expunere de motive, cerere, plan de amplasament
gi a fost avizat favorabil de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local
cu propunerea domnului Sanda Ion ca durata concesiunii sd fie de l0 ani.

Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discufii vi rog si vd inscrieli la cuv6nt. DacI nu sunt discu(ii
supun la vot proiectul de hotirdre cu propunerea domnului Sanda. Cine
este pentru?

i, ,,.ma votului exprimat proiectul de hot[rAre a fost votat cu unanimitate de

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

L2. Proiect de hotlrire privind aprobarea concesionlrii prin licita{ie publicl a unei
suprafefe de teren de 9 mp, aparfinffnd domeniului public al Municipiului Motru ,

in vederea construirii unei alei de acces la imobilul -birou notarial, situat in
Municipiul Motru, Strada Macului, nr. 38, Bloc 1, Scara 3, parter, inifiator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre. Mentioneazd cd proiectul de hotdrdre este insofit
de raport de specialitate, expunere de motive, cerere, plan de

amplasament, copie C.I. gi a fost avizat favorabil de Comisiile de

specialitate ale Consiliului Local cu propunerea domnului Sanda Ion ca

durata concesiunii sd fie de l0 ani.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vd rog s[ vd inscriefi la cuvdnt. DacE nu sunt discutii

supun la vot proiectul de hotdr6re cu propunerea domnului Sanda. Cine

este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate de

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

13. Proiect de hotlrire privind concesionarea prin incredin{are directl a suprafefei de

teren de 4012 mp, in Parcul Central Motru c[tre SC Vasilescu SRL, in vederea

extinderii constucfiei existente, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Proiectul de hot6r6re a fost retras.

14. Proiect de hotlrire privind aprobarea concesionirii prin incredinfare directl a unei
suprafe{e de teren de 435 m.p. in zona Strada Minerului nr. 9, in vederea extinderii
construc{iei proprietatea S.C. Individual Romy Construct SRL , inifiator - Primar
Jianu Gigel;
Proiectul de hotdrdre a fost retras.
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15. Proiect de hotlrAre privind alegerea pregedintelui de qedin(i pentru a conduce
lucrErile qedinfelor Consiliului Local Motru in urmltoarele trei luni - iulie, august qi

septembrie2019, inifiator - Consilier local Pirvulescu Eduard Nelu;
Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre. Mentioneazd c6" proiectul de hotdrAre este inso{it

de raport de specialitate, expunere de motive qi a fost avizat favorabil de

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.
Dl. Preqedinte: - Vd rog sd faceli propuneri pentru alegerea pregedintelui de qedinJ6.

Dl. Negrea: - Propun pe domnul Sanda Ion.
Dl. Cojocaru: - Propun pe domnul Ardeiu Rdzvan Remus.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea domnului Negrea. Cine este pentru?

In urma votului exprimat propunerea a fost votati cu L6 voturi ,,pentru" gi o

,,ab(inere" (Sanda lon).
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hot6rdre cu propunerea votatd. Cine este pentru?

In urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 16 voturi ,,pentru" gi o

,,ab(inere" (Sanda lon).
D-na. Secretar: - Proiectul de hot5r6re a trecut.

16. Proiect de hotlrAre privind aprobarea accesului gratuit la $trand a copiilor
institu(ionalwa[i in apartamentele de tip familial destinate protec{iei reziden(iale a

copiilor, situate in Municipiul Motru, strada Primlverii, bloc M3 gi strada
Mlrglritarilor, bloc 6 precum gi a educatorilor/asisten(ilor sociali ai acestora,
inifiator - Consilier local Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hot[rdre. Men]ioneazd cd proiectul de hotdr6re este inso]it
de raport de specialitate, expunere de motive qi solicitd sd se retragl
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 gi 3 pentru a aviza
proiectul de hotdrdre.

Proiectul de hotdrAre a fost analizat Si avizat favorabil cu unanimitate de voturi

,,pentru" de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr. 1 9i 3.

Dl. Pregedinte: - Dac[ sunt discuJii v[ rog sd vI inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discuJii

supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat. Cine este

pentru?
in u.ma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de

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

17. Probleme curentel
1. Adresa administratorilor din cadrul Centrului de Afaceri Leurda inregistratl

la Consiliul Local Motru sub nr. 411114.06.2019;
S-a discutat la intrebdri gi interpeldri.

2. Adresa domnului Ca{an George inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.
404113.06.2019;
Consiliul Local a l6sat in sarcina domnului Primar analiza gi solutionarea favorabil6

a cererii in situafia in care existd resurse financiare.

3. Adresa doamnei Nicolcea Marilena inregistrati la Consiliul Local Motru sub

nr.395107.06.2019;
S-a luat act.

4. Adresa nr.0327120.06.201 a Asociafiei Culturate PORDAMPI, inregistratl la
U.A.T. Motru sub nr. 23328121.06.2019.
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S-a tinut cont la votarea proiectului de hotdr6re.

5. Adresa nr.2711121.06.2019 a Institu(iei Prefectului Gorj, inregistrati la C.L.
Motru sub nr. 430125.06.2019;
S-a luat act.

6. Adresa domnului Corega Ion inregistratii, la C.L. Motru sub nr.
43u26.06.2019.
S-a luat act.

Dl. Pregedinte intreabd dacd mai sunt discutii.
D-na.Vdduva menfioneazd cdpreotul Cruceru V. Valeriu a fbcut o cerere in anul 2014 pentru

repartizarea unei locuinJe din fondul locativ sau de tip ANL, indeplinind
conditiile de repartizare a unei locuinte la acel moment. Cum la wemea
respectivi nu exista liberi nicio locuin{6 nu i s-a putut repartiza. intre timp a

fost contactat de dou6 ori, cdnd au fost disponibile locuinte, qi a spus ci
locuiegte in chirie qi refuzl locuinla.
Precizeazd, cd avem o locuinti de tip ANL liber[ dar preotul Cruceru nu
indeplinegte criteriul privind vdrsta de repartizare, depIgind 36 de ani.

La momentul actual este intr-o situatie deosebit6 in sensul cE apartamentul in
care locuia cu chirie a fost vAndut de proprietar qi impreunl cu so(ia qi cei doi
copii locuieqte in casa parohiald a bisericii Plogtina.

Dl. Viceprimar precizeazd,cdi s-a oferit cazare la Centru social dar preotul arcfiizat.
Preotul Cruceru menJioneazd cd de 6 ani locuiegte in Motru gi a fost nevoit si refuze

apartamentul cu 4 camere care i s-a oferit pe motiv cd veniturile la acea

vremea ii erau insuficiente pentru a intreline familia gi de a susline cheltuielile
cu plata chiriei gi a intretinerii.
Precizeazd cd nu sunt condiJii de locuit in casa parohiald, unde st6 de

aproximativ doud sdptim6ni cu soJia, copiiiducdndu-i la bunici.
D-ra. Petri$or propune ca organizatorul evenimentului cultural din perioada 2 - 4 august sd

repartizeze suma caritabild acestei familii.
Preotul Cruceru mulfumegte domnigoarei Petriqor pentru propuneri qi menJioneazd cd

problema actuald nu sunt banii ci faptul cd nu au unde locui.
Dl. Pregedinte mentioneazd. cd solicitarea rdmdne in analizd pentru a se gdsi o solutie in

vederea repartizdrii unei locuinfe.
Dl. Pregedinte: - Avdnd in vedere cd nu mai sunt alte disculii qi puncte pe ordinea de zi,

declar inchise lucrdrile gedinlei ordinare a Consiliului Local Motru din data

de27.06.2019.

Nemaifiind alte disculii domnul Pregedinte declarl inchise lucrdrile gedinfei

ordinare a Consiliului Local Motru din data de27.06.2019, fapt pentru care s-a incheiat

prezentul proces - verbal.

E $EDINT;,, SECREPRE
ARDEIU REMUS GINA
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