Proces

- verbal

incheiat azi 28.02.2019 cu ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenti 18 consilieri locali din cei 19 in funclie. Lipsegte domnul consilier local Petrescu Ilie
La gedin!6 participi: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Secretar al Municipiului Motru Stroescu Gina, domnul Popescu Daniel - Director al Direcliei de Cultur[ Sport qi Tineret
Motru, doamna Vdduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., doamna Luca Valeria - $ef
Serviciu AsistenJd qi Proteclie Sociald, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din
cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru gi cetSleni ai Municipiului Motru.
Publicitatea qedintei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
qedinta este televizatd in direct.
D-na. Secretar: - $edin{a este statutarS, fiind prezen}i 18 consilieri locali din cei 19 in funcfie,
fapt pentru care qedinta se poate desftgura.
verbale: Procesul verbal incheiat in data de
31.01.2019, procesul verbal incheiat in data de 04.02.2019 gi procesul verbal
incheiat in data de20.02.2019.
D-na. Secretar: - DacI sunt completdri sau modificari cu privire la procesul verbal al gedin{ei
ordinare din data de 31.01 .2019 vd rog s[ le faceti. Dacd nu sunt completdri
sau modificdri supun la vot procesul verbal al qedintei ordinare din data de
31.01.2019. Cine este pentru?
i, ,r.-u votului exprimat procesul verbal din data de 31.01.2019 a fost
votat cu unanimitate de voturi ,rpentru" (18).
D-na. Secretar: - Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al qedinfei
de indatd din data de A4.02.2019 vd rog sE le faceti. Dacd nu sunt
completlri sau modificdri supun la vot procesul verbal al qedintei de indatd
din data de 04.02.2019. Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 04.02.2019 a fost
votat cu unanimitate de voturi rrpentru" (18).
D-na. Secretar: - DacI sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al qedinlei
de indatd din data de 20.02.2019 vd rog s5 le facefi. Dacd nu sunt
completdri sau modificdri supun la vot procesul verbal al gedinlei de indatd
din data de20.02.2019. Cine este pentru?
io ,r.ma votului exprimat procesul verbal din data de 20.02.2019 a fost
votat cu unanimitate de voturi,pentru" (18).
D-na. Secretar: - Domnule Preqedinte, vd rog sd prelua{i lucrdrile gedintei.
Dl. Viceprimar: - Propun ca punctele 14 qi 15 sE devind punctele I gi 2 de pe ordinea de zi,
celelalte puncte decaldndu-se in mod corespunzdtor.
D-na. Secretar: - Mai int6i domnul Pregedinte trebuie sd citeascd ordinea de zi a qedinlei.
Dl. Preqedinte: - in temeiul art. 39, alin.l din Legea administraliei publice locale, nr.
21512001, republicat5, cu modificirile qi completirile ulterioare, se convocd
Consiliul Local Motru in qedinld ordinard public6, in data de 28 februarie
2019, orele 1600, in sala de Consiliu, avdnd urmdtoarea

- La mapd" avem trei procese

ORDINE DE Zlz

l.

hotlrire privind modificarea

Anexei aprobatl prin HCL Motru nr.
91120.06.2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Proiect de

I

2. Proiect de hotirAre privind
3.
4.

aprobarea tarifelor orare pentru calculul devizelor
in activitatea S.C. Direc{ia Publici Motru S.A. incepind cu 01.03.2019,
inifiator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotlr0re privind aprobarea regulamentului de acordare a unui sprijin
financiar asocia{iilor de proprietari din Municipiul Motru in vederea igienizdrii
subsolurilor blocurilor, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotlrire privind aprobarea criteriilor - cadru pentru stabilirea
ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor de locuin{e qi repartizarea
locuin(elor pentru tineri tip ANL, destinate inchirierii, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

5. Proiect de hotirire privind insuqirea de citre Consiliul Local Motru a
raportului de evaluare a terenurilor ce urmeazi a fi expropriate pentru
continuarea lucririlor la surse de apI Motru - Faza II, ini{iator - Primar Jianu
6.

Gigel;
Proiect de

hotlrire privind vinzanea prin licita{ie publicl cu strigare a camerei
78, etaj II , respectiv lot 68 din Ambulatoriu Motru, proprietate privatl

^
Municipiului Motru, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
7. Proiect de hotirf,re privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr.9/13.02.2019, firmei S.C. Silian Med SRL in scopul
AUTORIZARII EXECUTARII LUCRARILOR DE: CONSTRUIRE RAMPA
PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI ( INTRARE TN T-NCALITATE),
inifiator - Primar Jianu Gigel;
8. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr.5/08.02.2019, firmei S.C. Premier Energy
RomAnia SRL in scopul AUTORIZATI EXECUTARII LUCRARILOR DE:
EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE $I EXECUTIE
INSTALATIE DE RACORD/ BRAN$AMENT GAZE NATURALE PENTRU
BURGHEL DOREL, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
9. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr.6/08.02.2019, firmei S.C. Premier Energy
Rominia SRL in scopul AUToRIZAnn EXECUTARII LUCRARILOR DE:
EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE $I EXECUTIE
INSTALATIE DE RACORD/ BRAN$AMENT GAZE NATURALE PENTRU
POPESCU IONUT, SANDA ION, PREDESCU ALEXANDRU, inifiator
Primar Jianu Gigel;
L0.Proiect de hotlrire pentru modificarea art.Z din H.C.L. nr. 189129.11.2018 ,,
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru terenul
proprietate privatl a Municipiului Motru in suprafa{5 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", completati de H.C.L. nr.
13/31.01.2019, ini(iator - Primar Jianu Gigel;
11. Proiect de hotlrire privind modificarea Regulamentului de organizareo
func{ionare qi administrare al Cimitirului Municipiului Motru aprobat prin
H.C.L. nr.48129.03.2018, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
12. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local al Municipiului Motru
pentru inceperea activitl{ii de educa{ie Ei pregEtire sportivi in jocul de RUGBYISri contact - in Municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;
13. Proiect de hotirf,re privind constituirea echipei mobile pentru interven{ia de
urgenfi in cazuri de violenfi domesticl, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
14. Intreblri gi interpel5ri;
15. Probleme curente:

1. Adresa societir{ii UATAA Motru S.A. Motru nr.

1144119.02.2019

inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 124119.02.2019;
2

2. Informarea domnului Viceprimar Motru cu privire la solicitarea Clubului

Copiilor Motru, inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.

3.

4.

83t05.02.2019:'
Adresa Parohiei Motru I, inregistrati la primlria Municipiului Motru sub
nr.5232111.02.2019 qi la Consiliul Local Motru sub nr. 103111.02.2019;

Adresa domnului Burghel V. Ion, inregistratl la Consiliul Local Motru

sub nr. 67104.02.2019;
in timp ce domnul Preqedinte citeqte ordinea de zi a gedinlei, domnul consilier local
Petrescu Ilie intrd in sala, fiind prezenti toli cei 19 consilieri locali in funcfie.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot propunerea domnului Viceprimar ca punctele 14 qi 15 sd
devind punctele 1 qi 2 pe ordinea de zi. Cine este pentru?
Consilierii locali: Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion,
Sanda Ion, Iorga Ion, $urlin Marilena, Ardeiu Rdzvan Remus, Collatu Neghin6 Constantin,
Stelian Vasile, Morega Costel Cosmin, Petriqor Florentina Eugenia gi Petrescu Ilie au votat
,opentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru qi Ra{ Jana Daniela s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat propunerea domnului Viceprimar a fost votat cu 13
voturi,rpentru"

qi 6 ,,ab{ineri".
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi cu propunerea votatS. Cine este pentru?
In urma votului exprimat ordinea de
este votatd cu unanimitate de

zi

voturi

,rpentrut'(19).

Dl. Primar: - Retrag de pe ordinea de zi a qedinlei Proiectul de hotlrAre privind
aprobarea tarifelor orare pentru calculul devizelor in activitatea S.C. Direc(ia Publicl
Motru S.A. incepflnd cu 01.03.2019.
D-na. Secretar: - Ordinea de zi a fost votatd gi proiectul de hotdr6re nu mai poate fi retras.
Dl. Primar: - in orice moment se poate retrage.
D-na. Secretar: - Proiectul de hot5rdre nu se mai poate retrage pentru cd ordinea de zi a fost
votatS.

Dl. Pregedinte: - in afara ordinii de zimai avem 5 proiecte de hot6r6re:
o Proiect de hotdr6re de modificare a HCL Motru nr. 213119.12.2018

- privind

aprobarea proiectului "MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATOzuU DIN CADRUL SPITALULUI
MUNICIPAL MOTRU" qi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri

o

nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.l.Nll7 regiuni cod apel POPU266|8, P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI - cod apel PON26718,
Operaliunea 8.1.A Ambulatorii, iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdr6re privind aprobarea documentaliei tehnico-economice (FAZA
SF/DALI) qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectiwl "MODERNIZARE,

o
o
o

SI DOTARE

INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN
CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU", iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea
contractului de inchiriere nr. 565118.04.2018 a apartamentului nr. 2, situat in
Municipiul Motru, blocul 81, scara 7, Aleea Liliacului m. 5, proprietate privatd a

EXTINDERE

Municipiului Motru, iniliator - Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotdrdre privind acordul Consiliului Local Motru pentru efectuarea
lucrdrilor de inchiriere balcon la apartamentul nr. 1, scara C, blocul T12, Bulevardul
Trandafirilor nr.2, Motru, proprietate privatd a Municipiului Motru, iniliator - Primar
Jianu Gigel;
Proiect de hotdrAre privind aprobarea Procesului - verbal de lucru al Comisiei de
analiz6, cereri locuinfe convenabile, in vederea repartizdni, nr. 8084128.02.2018,
inifiator - Primar Jianu Gigel;
1
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Dl. Primar motiveazd,urgenta celor 5 proiecte de hotirdre.
Dl. Primar: - Cele doud proiecte de hotErdre ce privesc modernizarea, extinderea si dotarea
infrastructurii Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Motru sunt
urgen{6 datoritd scrisorii de clarificdri nr. 5 pe care am primit-o qi la care
avem termen de 10 zile pentru a rlspunde. Este vorba de un proiect cu mari
$anse de accesare;

-

Proiectul de hotdrAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru
cesiunea contractului de inchiriere nr. 565118.04.2018 a apartamentului nr. 2
este urgentd pentru cd trebuie repartizatpentru a nu acumula datorii;

-

Proiectul de hotirAre privind acordul Consiliului Local Motru pentru
efectuarea lucrdrilor de inchidere balcon la apartamentul nr. l, scara C,
blocul T12 este urgen{E pentru cd firma care executd lucr5rile agteaptd sd
inceapS;

-

Proiectul de hotirdre privind aprobarea Procesului - verbal de lucru al
Comisiei de analizd. cereri locuinte convenabile, in vederea repartizdrii, nr.
8084128.02.2018 este urgen{[ avdnd in vedere cd doamna Iosu are o fiic6 cu
handicap gi beneficiaz6 de prioritate la repartizxe. Mai mult, vor fi evacuate
in scurt timp din locuin{a in care stau cu chirie.
Dl. Preqedinte: - Urgenta pentru cele 5 proiecte de hotlrdre a fost motivatl de domnul
Primar, fapt pentru care supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 5
proiecte de hotdr6re.

pentru?

Cine este
^ urma votului exprimat
In
suplimentarea ordinii de zi

este

votati

cu

unanimitate de voturi ,,pentru" (19).
Dl. Pregedinte: - Trecem la dezbaterea ordinii de zi.

l.

Intreblri

gi

interpellri;

Dl. Pregedinte: - Doregte cineva sd se inscrie la cuvdnt?
Dl. Petrescu Ilie se inscrie la cuvdnt.
Dl. Pregedinte dI cuvdntul domnului Petrescu llie.
Dl. Petrescu solicitd domnului Primar sprijin pentru ca Serviciul U.A.T.I.A.D.C. sd elibereze
Certificatul de Urbanism necesar realizdrii lucrdrilor de demolare a blocului
de la insur6{ei, bloc care se afl6 intr-o stare avansat6 de degradare gi care
constituie un real pericol pentru cetdlenii.
Dl. Primar intreabi dacd existd solicitare la Serviciul U.A.T.I.A.D.C. in acest sens.
Dl. Petrescu rdspunde cd s-a fdcut solicitarea.
D-na. Secretar men{ioneazd cE proprietarii terenului se cunosc dar nu s-au eliberat Titlurile
de proprietate qi in aceastd situalie nu se poate emite Certificatul de Urbanism.
Dl. Negrea Nicolae se inscrie la cuv6nt.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Negrea.
Dl. Negrea aduce la cunoqtintd faptul c[ elevii cu domiciliul in Jirov, Corcova gi zonele
limitrofe acestor localitdti nu beneficiazd de transport pentru elevi (30 - 40 de
elevi frecventeazl cursurile Colegiului National ,,George Cogbuc" gi 60 - 65
de elevi frecventeazd cursurile Colegiului Tehnic) gi soliciti glsirea unei
solulii care sd vin6 in sprijinul elevilor.
Dl. Primar precizeazd, faptul cd. are cunogtint6 despre aceastd problemd gi a incercat si o
rezolve dar nu se poate pentru cd nu existi cadru legal prin care s[ se asigure
transportul elevilor in afara judefului.
Dl. Ardeiu mentioneazd cd prin Asocialiile de pdrinti s-ar putea rczolva problema, acestea
avtnd personalitate juridicd pot incheia contract cu firma transportatoare.
Dl. Viceprimar se inscrie la cuvdnt.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Viceprimar.
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Dl. Viceprimar menlioneazd c5 a ftcut sesizare cu privire la gospoddriile nr. 134 qi 136 din
satul RApa gi c6teva din satul insurdlei, care sunt inundate din cauza zdpezllor
qi ploilor, dar rlspuns nu a primit qi crede cd problema se tergiverseazd..
Dl. Primar precizeazd cd nu se tergiverseazd problema, ba din contrd a discutat cu cet6{enii,
au gisit qi solulia de rezolvare a problemei atiltlaR6pa c6t qi la insur6lei dar
pdnd nu se aprob6 bugetul nu se poate intreprinde nimic pentru cE este nevoie
de achizilia unor tuburi care vor traversa proprietdtile cetilenilor cu acordul
lor.
Dl. Iorga Ion se inscrie la cuvdnt.
Dl. Preqedinte dd cuv6ntul domnului Iorga.
Dl. Iorga intreabd pe domnul Primar care este situalia extinderii retelei de gaze la insurdlei qi
in ce stadiu ne afl6m noi cu programul de cadastrare a terenurilor, av6nd in
vedere ci alte primdrii l-au accesat qi il au in derulare.
Dl. Primar, in legSturd cu extinderea retelei de gaze in localitatea insurdlei, rdspunde
domnului Iorga cd trebuie sd concesiondm zona in care se face extinderea
retelei de gaze. in acest sens este necesar a se face un studiu iar c6nd va fi
buget se vor demara lucririle.
D-na. Vdduva precizeazd c[ s-a trimis adresd firmei in urml cu doud sdptdmdni qi in termen
de 60 de zile firma trebuie sd prezinte devizul de lucrdri.
Dl. Primar, referitor la programul de cadastrare, precizeazl cd anul trecut a fost incheiat un
contract dar firma nu doreqte sd realizeze lucrdrile pe motiv cd sumele sunt
foarte mici - 80 lei/parceld - in condiliile in care pe cont propriu pre{ul este qi
de zece ori mai mare. Contractul a fost rcziliat din pricina prelului.
Dl. Cojocaru Ion se inscrie la cuvdnt.
Dl. Preqedinte dE cuvdntul domnului Cojocaru.
Dl. Cojocaru intreab6:
- ce s-a intreprins pentru a obline bani pentru acordarea sprijinului financiar
solicitat de societatea U.A.T.A.A. in achizi\ia de certificate de carbon cu
termen de predare p6nd la data de 30 aprilie 2019?
- c6te persoane benefrciazd, de ajutorul social?
- care este situa{ia strdmutdrii bisericii qi cdnd se face sistematizarea
cartierului?
- de ce nu s-au acordat banii mamelor care au ndscut, conform HCL - ului?
- de ce la sate nu se rezolvd problema branqlrilor la releaua noud de ap6?
- c6nd se fac lucrdrile pentru sensul giratoriu Ia iegirea din oraq?
solicitd:
- convocarea unei gedin(e pentru solutionarea problemei societSlii
U.A.T.A.A.;
- Serviciul Buget, Finante, Contabilitate sd prezinte in gedinta de plen a
Consiliului Local Motru din luna martie adresa care a fost inaintatd
Finan{elor Publice pentru comunicarea modalitdlii de platd a stimulentelor
pentru mamele care au ndscut;
- branqarea caselor din cartier la agentul termic inbaza HCL - ului dat;
- o intdlnire cu Managerul Spitalului Municipal Motru pentru c5 a fost
solicitatd o Informare cu privire la activitatea Spitalului Municipal Motru
gi aceast6 lnformare nu a fost primit6.
Dl. Primar rdspunde punctual domnului Cojocaru:
- pentru a obline bani pentru achizilia certificatelor de emisii carbon qi
pentru acoperirea pierderilor induse trebuie mai int6i si ni le asumlm.
Solicitarea a venit tdrziu. in situalia in care solicitarea s-ar fi frcut cu
cdteva luni inainte poate s-ar fi fbcut o rectificare de buget inainte de
finele anului 2018. in informdrile periodice prezentate Consiliului Local
5

Motru de cdtre societatea U.A.T.A.A. nu s-au mentionat certificatele de
emisii carbon gi nu se spune nimic nici ce se int6mpl6 cu cei2Yo.;
- str6mutarea bisericii intrd in sarcina Complexului Energetic Oltenia;
- c6nd vor fi bani pentru stimulente se va gdsi o solulie pentru a le acorda;
- pentru branqarea gospoddriilor la refeaua nou[ de ap6 s-au purtat disculii
in nenumdrate r6nduri cu proiectantul gi constructorul qi se fac eforturi
pentru rezolvarea problemei astfel incit garanlia lucr6rii sd nu se piard6;
Au loc discutii in contradictoriu intre domnul Primar qi domnul Viceprimar cu
privire la modul in care s-a incercat solulionarea problemei branglrii gospodlriilor la reteaua
noud de apd potabild.

-

s-au ftcut mdsurdtorile pentru sensul giratoriu qi urmeaz6 sE se traseze
raza sensului giratoriu qi delimit[rile intre sensuri. Balizele sunt qi vor fi
montate dupl ce marcajele vor fi trasate.
Dl. Viceprimar - mentioneazd cd dumnealui a solicitat conducerii Spitalului Municipal Motru
Informarea;
- precizeazd ci numIrul beneficiarilor de ajutor social a scdzut la 65 de
persoane iar acestea presteazi cel mult trei zile pe 1un6. Majoritatea
presteazd una sau doud zile pe luni, pu{ine sunt care presteazd 3 zile /lun6.
Dl. Stelian precizeazd" cd sistematizarea cartierului este prinsi in Programul de investilii pe
anul 2019.
Dl. Fotescu sustine c[ domnul Efrim - Manager al Spitalului Municipal Motru - este de
gard6, motiv pentru care nu poate fi prezent la qedin(d pentru a aduce
hmuriri in legiturd cu Informarea solicitatd.
Mentioneazd cd domnul Efrim a intocmit Informarea gi o va prezenta in
qedinlele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru din luna
martie, gedinle la care va fi prezent.
Dl. Sanda Ion se inscrie la cuvdnt.
Dl. Preqedinte di cuvdntul domnului Sanda.
Dl. Sanda intreabd:
bursele elevilor depind tot de aprobarea bugetului?
cine d[ aprobare persoanelor care folosesc Sala de sport? Taxa majoratd
nu s-a votat pentru a se face investilii dar sala se foloseqte.
Ce se intimplE cu bugetul? Suport6 datoria de 17 miliarde de lei cdtre
U.A.T.A.A. qi subvenfia la Gcal. de aproximativ 5 miliarde de lei pe lund
qi salarii de aproape 160 de miliarde pe
gi bani pentru ajutorul
asocialiilor de proprietari gi alte cheltuieli de intre(inere (iluminat,
salubrizare, etc.)?
precizeazd cd pentru UATAA s-au primit in anii treculi aproximativ 100 de
milioane de lei de la bugetul de stat gi societatea abia s-a descurcat cu acei bani
qi intreabE ce se va intdmpla acum cu societatea care nu s-a primit niciun ban.
Dl. Primar rdspunde domnului Sanda ci :
acordareaburselor elevilor depinde de aprobarea bugetului;
sala de sport se inchiriaz6 conform Regulamentului aprobat;
fondul de salarii depdqeqte 171,3 miliarde de lei;
Toate subventiile au fost plStite c[tre U.A.T.A.A. gi se qtie acest lucru
deoarece bugetul trece prin Consiliul Local gi toli domnii consilieri locali
il au acas6. Situatia instituliei se va cunoagte cdnd va fi intocmit bugetul
local, dupd aprobarea celui de stat gi repartizarea sumelor, in vederea
supunerii aprobdrii.
Dl. Viceprimar solicitd si se verifice daci se respectd hotirdrea cu privire la inchirierea sllii
de sport.
Dl. Collatu Neghin6 Constantin se inscrie la cuv6nt.
Dl. Preqedinte df, cuvAntul domnului Coltatu.

-

an

-

6

Dl. Collatu ridic[ problema gospoddriilor nr. 72,73 qi 74 inundate din satul RApa qi solicitd
amenajarea t6rgului sdpt[mdnal astfel incdt sd nu se mai inunde atunci cdnd
plou5.

2.

Probleme curentel
Dl. Pregedinte: - Doreqte cineva sd se inscrie la cuv6nt?
S-a inscris la cuvdnt domnii Diaconu Ion qi Burghel Ion.
Dl. Preqedinte dE cuv6ntul domnului Diaconu Ion.
Dl. Diaconu sus{ine cd a fost blocatd intrarea in orag a firmei RCS&RDS qi acuzS Consiliul
Local Motru c5 de atAtea mandate nu s-a fEcut nimic in vederea atragerii de
investitii in oraq sau pentru crearea de locuri de munc6, investitorii fiind
alungafi.

Dl. Cojocaru il contrazice pe domnul Diaconu menlion6nd cd nu se pot aduce astfel de acuze
Consiliului Local Motru.
Precizeazd, cd a votat toate proiectele de hotdrAre care au vizat investilii in
oraq, facilit6li pentru investitori qi posibilitatea credrii de locuri de muncd.
Dl. Preqedinte dd cuvAntul domnului Burghel Ion.
Dl. Burghel - intreabd dacd doreqte cineva dintre membrii Consiliului Local Motru sd
reprezinte interesele satului Ploqtina pentru a gti cui sd se adreseze pentru
aducerea la cunogtinfd a problemelor qi rezolvarea acestora.
- menlioneazd,cd domnul Tudor Constantin nu mai doreqte sd fie reprezentantul

satului Ploqtina.
- precizeazd c6: qanful care a fost fbcut pentru scurgerea apelor a fost infundat
de un vecin, titlurile de proprietate au fost eliberate fbri drept de servitute gi
nu a primit suma de 3000 de lei conform hotlr6rii judecStoreqti.
Dl. Primar rdspunde domnului Burghel cE drumul va fi reabilitat qi prevdzut cu rigold iar
pentru terenul pe care l-a de{inut in zona tricotaje va fi trecut pe anexd pentru
desplgubire.

3.

Proiect de hotdr6re privind modificarea Anexei aprobatl prin HCL Motru nr.
91120.06.2018, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

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

voturi ,rpentru" (19).

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

4.

Proiect de hotirire privind aprobarea tarifelor orare pentru calculul devizelor in
activitatea S.C. Direc(ia Publici Motru S.A. incepind cu 01.03.20f9, ini{iator Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - DacI sunt disculii vE rog sI vE inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discu{ii
supun la vot proiectul de hot6rAre aga cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

^ urma votului exprimat consilierii locali in unanimitate s-au abfinut de la
In
vot (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre nu a trecut.

5.

Proiect de hotiirire privind aprobarea regulamentului de acordare a unui sprijin
financiar asociafiilor de proprietari din Municipiul Motru in vederea igienizirii
subsolurilor blocurilor, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
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Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot[r6re.
Dl. Preqedinte: - DacI sunt disculii vd rog sd vd inscrieli la cuv6nt.
S-a inscris la cuv6nt domnul Sanda Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Sanda Ion.
Dl. Sanda: - Se qtie ce se precizeazdinRegulament?
- Trebuie sd lSmurim lucrurile pentru ca cetd{enii sd cunoascl in ce constd
sprijinul financiar.
- Asocialia de proprietari solicitd sprijinul financiar de la Prim[rie, incheie
contractul cu firma de prestiri servicii care realizeazd hcrarea qi apoi
incaseazd banii de la proprietarii de locuinte pentru a-i returna Primdriei.
Dl. Primar: - Aga este perfect legal.
Dl. Sanda: - E legal, dar sunt bani la bugetul local pentru aceste ajutoare financiare
acordate Asocia{iilor de proprietari?
Dl. Bulgariu: - tn Regulament se menlioneazS faptul cd se poate institui gi percepe o taxd
de cdtre Consiliul Local.
Dl. Sanda: - Primdria trebuie s5-gi recupereze banii!
Dl. Preqedinte: - Daci nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre aqa cum a fost
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Ra! Jana Daniela, Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion,
Cojocaru Ion, Iorga Ion, $urlin Marilena, Ardeiu Rdzvan Remus, Stelian Vasile qi Morega
Costel Cosmin au votat rrpentru".
Consilierii locali: Sanda Ion, Collatu Neghind Constantin, Petrescu Ilie gi Petriqor
Florentina Eugenia s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 15 voturi

,rpentru" gi 4 ,,ab{ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrire a trecut.

6.

Proiect de hotirire privind aprobarea criteriilor - cadru pentru stabilirea ordinii
de prioritate in solu{ionarea cererilor de locuin{e gi repartizarea locuin{elor
pentru tineri tip ANL, destinate inchirierii, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Preqedinte: - Daci sunt disculii vd rog sd vd inscrie{i la cuvdnt. Dacd nu sunt discu}ii
supun la vot proiectul de hot6r6re a$a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

^ urma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu unanimitate
In
de voturi ,rpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

7.

Proiect de hotdrffre privind insuqirea de citre Consiliul Local Motru a raportului
de evaluare a terenurilor ce urmeazi a fi expropriate pentru continuarea
lucrlrilor la surse de ap5 Motru -Naza II, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vI rog sd vd inscrieti la cuv6nt. DacE nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

^ urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate
In
de voturi orpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

8.

Proiect de hotlrf,re privind vflnzarea prin licitafie pubticl cu strigare a camerei
78, etaj II , respectiv lot 68 din Ambulatoriu Motru, proprietate privati a
Municipiului Motru, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
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Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discu(ii vd rog sd vd inscriefi la cuv6nt. Dacd nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

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

voturi ,rpentru" (19).

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

9.

Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr.9/13.02.2019, firmei S.C. Silian Med SRL in scopul
AUTORIZARII EXECUTARII LUCRARILOR DE: CONSTRUIRE RAMPA
PENTRU PERSOANE CU DTZABTLTTATT ( TNTRARE tX T,ECAUTATE),
ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotirAre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vi inscrieli la cuv6nt. Daci nu sunt discu{ii
supun la vot proiectul de hot6r6re aqa cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

^ urma votului exprirnat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate
In
de voturi ,rpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

10. Proiect de hotlrffre privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr.5/08.02.2019, firmei S.C. Premier Enerry Romfinia
sRL in scopur AUTORIZATI EXECUTARII LUCRARILOR DE: EXTINDERE
RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE $I EXECUTIE INSTALATIE DE
RACORD/ BRAN$AMENT GAZE. NATURALE PENTRU BURGHEL DOREL,
ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

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

voturi ,rpentru" (19).

D-na. Secretar: - Proiecttil de hot5"rAie a trecut.

11. Proiect de hotirfire privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de urbanism nr.6/08.A2.2019, firmei S.C. Premier Energy Rominia

SRL in scopul AUToRrzAn[ EXECUTARTT LUCRARTLOR DE: EXTINDERE
RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE $I EXECUTIE INSTALATIE DE

RACORD/ BRAN$AMENT GAZE, NATURALE PENTRU POPESCU IONUT,
SANDA ION, PREDESCU ALEXA.NDR.U, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discu[ii vi rog sd vd inscriefi la cuvdnt. Dacd nu sunt discu[ii
supun la vot pr:oiectul de hotSrAre aga cum a fost redactat. Cine este
Pentru'r
^In urma
votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotlrdre a trecut.

12. Proiect de hotlrire pentru modificarea art.2 din H.C.L. nr. 189/29.11.2018 ,,
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru terenul
proprietate privatl a Municipiului Motru in suprafa{I de 265 mp, situat in Parc
Central Motru , aferent construc{iilor proprietatea S.C. Ghiocela Prod Com SRL,
9

in

favoarea S.C. Ghiocela Prod Com SRL", completati de H.C.L. nr.

13131.01.2019, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Pregedinte: - DacI sunt disculii vd rog sd vd inscrieli Ia cuv6nt. Dacd nu sunt discujii

supun la
pentru?

vot proiectul de hotir6re aga cum a fost redactat. Cine

este

Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drlghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Ra! Jana Daniela, Mirgu Vasile, Pirr,.ulescu Eduard Nelu, Popescu Ion,
Cojocaru Ion, $urlin Marilena, Ardeiu Rdzvan Remus, Stelian Vasile, Sanda Ion, Col{atu
Neghind Constantin gi Petrescu Ilie qi au votat,pentru".
Consilierii locali: Petrigor Florentina Eugenia, Iorga Ion qi Morega Costel Cosmin s-au
abfinut de la vot.
io u"nto votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 1.6 voturi
,rpentru" qi 3 ,rab(ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotlrdre a trecut.
- Nu voi contrasemna de legalitate hotdr6rea, av6nd

Dl. Sanda:

in vedere cd nu am

semnat hotdrdrea anterioard.
- O vor semna consilierii locali care au votat.

13. Proiect de hotlrflre privind modificarea Regulamentului de organizare,
func{ionare qi administrare al Cimitirului Municipiului Motru aprobat prin
H.C.L. nr.48129.03.2018, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vE rog sd vd inscrieli la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

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

voturi ,rpentru" (19).

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

14. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local aI Municipiului Motru
pentru inceperea activitii{ii de educa{ie Ei pregltire sportivi in jocul de RUGBYIIrI contact - in Municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotirdre.
Dl. Preqedinte: - DacI sunt discutii vd rog sI vI inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotdr6re a;a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

^ urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate
In
de voturi rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirdre a trecut.

15.

Proiect de hotlrflre privind constituirea echipei mobile pentru interven(ia de
urgenfi in cazuri de violen{I domesticl, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.

Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discu{ii v5 rog sI vd inscriefi la cuvdnt. DacE nu sunt discu}ii
supun la vot proiectul de hotdr0re a$a cum a fost redactat. Cine este
pentru?

^ urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate
In
de voturi ,rpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

16. Proiect de hotirire de modilicare a HCL Motru nr. 213t19.12.2018 - privind
aprobarea proiectului "MODERNTZARE, EXTINDERE

sr

DOTARE
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INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI
MUNICIPAL MOTRU' ;i a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de

fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.N117 regiuni cod apel PORl266l8,
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI - cod apel POR|26718, Opera{iunea 8.1.A
Ambulatorii, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Rog Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. I qi 3 sE se
retragd pentru a aviza cele 5 proiecte de hotlrdre cu care s-a suplimentat ordinea de zi.
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. 1 qi 3 s-au retras qi au
avizat favorabil, cu unanimitate de voturi ,,pentru" (1),toate cele 5 proiecte de hotirdre.
Dl. Pregedinte: - DacE sunt disculii v5 rog si vI inscrieli la cuvint. Dacd nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

^ urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate
In
de voturi ,rpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotlr6re a trecut.

17. Proiect de hotirire privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (FAZA
SF/DALI) qi z indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
"MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE INFRASTRUCTURA
AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MOTRU',
ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotirdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd, sunt disculii vd rog sd vd inscrie{i la cuv6nt. Dacd nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotdrdre aqa cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

^ urma votului exprimat proiectul de hotir6re a fost votat cu unanimitate
fn
de vofuri rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirdre a trecut.

18. Proiect de hotlr6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru cesiunea
contractului de inchiriere nr. 565/18.04.2018 a apartamentului nr. 2, situat in
Municipiul Motru, blocul B1, scara 7, Aleea Liliacului nr. 5, proprietate privatl a
Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - DacE sunt disculii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotirdre a$a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

^ urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate
In
de vofuri rrpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotErdre a trecut.

19.

Proiect de hotlrflre privind acordul Consiliului Local Motru pentru efectuarea
lucrlrilor de inchiriere balcon la apartamentul nr. 1, scara C, blocul T12,
Bulevardul Trandafirilor nr. 2, Motruo proprietate privati a Municipiului Motruo
ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii
supun la vot proiectul de hotir6re a$a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

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

voturi ,rpentru" (19).
1l

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

20.

Proiect de hotirAre privind aprobarea Procesului - verbal de lucru al Comisiei de
analtzd cereri locuin{e convenabile, in vederea reparttzdrii, nr. 8084128.02.2018,
inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrieti la cuvdnt. Dac[ nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotdrire a$a cum a fost redactat. Cine este
pentru?
de

in u.ma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu unanimitate
voturi ,rpentru" (19).

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

Dl. Preqedinte: - Mai avem 4 adrese:

1. Adresa societifii UATAA Motru S.A. Motru nr.

1144119.02.2019

inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 124119.02.2019;

Dl. Sanda: - Problema este delicatd gi trebuie discutatd cu seriozitate.
Dl. Preqedinte: - Am stabilit sd ne intdlnim intr-o qedintd cu reprezentanfii conducerii
U.A.T.A.A.A.
Dl. Sanda: - $edinfa trebuie orgarizatd,urgent pentru cd trebuie s[ gdsim o solufie pAnS
pe data de 30 aprilie.
Dl. Preqedinte: - $edinta ar trebui organizat1, pdnd in data de 15 martie.

2. Informarea domnului Viceprimar Motru cu privire la solicitarea Clubului

Copiilor Motru, inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.
83t05.02.2019;

S-a luat act.

3. Adresa Parohiei Motru I, inregistratilla primiiria Municipiului Motru sub
nr.5232111.02.2019 .i la Consiliul Local Motru sub nr. 103111.02.2019;
S-a luat act.

4.

Adresa domnului Burghel V. Ion, inregistratl Ia Consiliul Local Motru
sub nr. 67104.02.2019;

S-a luat act.

Dl. Preqedinte: - La mapl avem gi Informarea pentru anul 2018 a domnului Viceprimar
Morega Costel Cosmin de care se ia act.
Dl. Petrescu: - imi asum responsabilitatea sE reprezint satul Ploqtina in Consiliul Local.

-

Nemaifiind alte disculii domnul Pregedinte declard inchise lucrdrile qedinlei ordinare
a Consiliului Local Motru din data de 28.02.2019, fapt pentru czlre s-a incheiat prezentul
proces - verbal.

DE $EDINTA,

AR,

VASILE
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