Proces

- verbal

incheiat a2i28.12.2018 cu ocaziagedinlei extraordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezen(i 16 consilieri locali din cei 19 in funclie. Lipsesc consilierii locali: Iorga Ion,
Petrescu Ilie gi Stelian Vasile.
La gedinp participd: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Secretar al Municipiului
Motru - Stroescu Gina, domnul director Popescu Daniel, domnul Perigoreanu Mircea - $ef
Serviciu Buget, Finan(e, Contabilitate , domnul administrator special de la SC UATAA
MOTRU SA- Corcoa!6 Eugen, doamna Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru qi doi cetaleni ai municipiului Motru.
Publicitatea qedinlei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru.
D-na. Secretar: - $edinla este statutard, fiind prezenli 16 consilieri locali din cei 19 in func{ie,
fapt pentru care gedinla se poate desfrqura.
D-na. Secretar: - Domnule Preqedinte, v[ rog sd preluaJi lucrdrile qedinlei.
Dl. Pre;edinte ureazd un cdlduros La Multi Ani cu ocazia noului an, dupd care trece la citirea
convocatorului.
Dl. Preqedinte: - Av6nd in vedere:
- Decizia nr. 187 0l2l.ll.2018 A.N.R.E ;
- Necesitatea rezolvdrii intereselor cetdlenilor Municipiului Motru;
- Aprobarea prefului la G/cal pdnd la sfdrqitul anului pentru a nu periclita activitatea
societdlii ;i imposibilitatea de a furniza agent termic populaliei ;i agenlilor economici qi
instituliilor de invdfdmdnt;
In temeiul art. 39, alin.2 din Legea Administrafiei Publice Locale, nr.
21512001, republicatd qi actualizat6 se convocd Consiliul Local Motru in qedinfd
extraordinard in data de 28.12.2018, orele 1500, in sala de qedin{d a Consiliului Local
Motru, avAnd urmdtoarea

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotirffre privind aprobarea pre(ului local pentru energia termici
furnizatl in sistem centralizat agen{ilor economici qi popula(iei Municipiului Motru
incepind cu 01.01.2019 , ini{iatori - CONSILIBRII LOCALI: Morega Costel Cosmin,

Ardeiu Rizvan Remus, Mirqu Vasile , Plirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, $urlin

Marilena, Petrescu Ilie, Colfatu Neghini Constantin, Petrigor Florentina Eugenia, Cojocaru
Ion, Popescu fon, Iorga Ion, Sanda Ion
Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat ordinea de zi este votati cu unanimitate de voturi
,rpentru" (16).
Dl. Pregedinte: - In afara ordinii de zi mai avem un proiect de hotdrdre gi o Informare.

o

o

Proiect de hotirire privind validarea modificlrilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
1069118.12.2018, ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Informare semnat[ de $ef Serviciu Buget, Finan{e, Contabilitate - Periqoreanu

Mircea.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru?
In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi este
unanimitate de voturi ,rpentru" (16).

votati

cu

Dl. Preqedinte: - Trecem la dezbaterea proiectelor de hotdrAre.
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1. Proiect de hotlrire privind aprobarea pre{ului local pentru energia termicl
furnizati in sistem centralizat agen(ilor economici gi popula(iei Municipiului Motru
incepind cu 01.01.2019, inifiatori - CONSILIERII LOCALI: Morega Costel Cosmin,
Ardeiu Rizvan Remus, Mir;u Vasile , Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, $urlin

Marilena, Petrescu Ilie, Collatu Neghini Constantin, Petrigor Florentina Eugenia, Cojocaru
Ion, Popescu Ion, Iorga Ion, Sanda Ion
Dl. Pre;edinte dd citire proiectului de hotdrdre gi men{ioneazd cd, acesta este inso{it de Raport
de specialitate, Expunere de motive a iniliatorilor de proiect, Adresa de la SC UATAA Motru
SA gi Decizia de la ANRE. Precizeazd cdla qedinld este prezent qi domnul Corcoafd Eugen
care poate si facd precizdri in legdturi cu proiectul de hotdrdre.
Dl. Corcoald: - Am trimis Prim[riei Decizia emisd de ANRE iar ceea ce vd solicitim este
conform Deciziei.
- Ceea ce aprobafi dumneavoastrd este aceea;i procedurd ca qi anul trecut. in
qedinfa trecutd am precizat cd pretul la Glcal. a suferit modificdri conform
Deciziei ANRE.
- Am solicitat sd men{inem acelaqi pret la populatie pentru a nu se pierde din
beneficiarii serviciului deoarece o majorare de pre{ ar putea duce la o
scddere a acestora ceea ce va deveni o problemd exclusivd a Consiliului
Local Motru.
Dl Sanda: - Subven[ia la ce o primili? La cantitatea de G/cal. produsd sau facturat5?
Dl. Corcoa[d: - La numdrul de G/cal. care ni se confirmd. Noi producem mult mai mult
pentru cd sunt qi agentii economici care beneficiazd,.
Dl. Primar: - Ridic doud probleme: 1. In Informarea de la mapd am fbcut calculele,
iniliatorii solicit6nd ca Raportul de specialitate s[-l facd doamna Vdduva
dar, fiind vorba de bani, raportul de specialitate ar fi trebuit sd fie intocmit
de $ef Serviciu Buget, Finan[e, Contabilitate. La rugdmintea mea s-a fEcut
Informarea, in locul Raportului de specialitate, sd vedem care este efortul
suportat de bugetul local. La aceast6 subvenlie am pus evolulia pre{urilor qi
subvenfia chiar gi grafice pentru a fi mai uqor de inleles.
- Avem subventia pldtitd in avans. Dacd subvenfia pentru populatie r[mdne
68,63lei, efortul bugetar pentru tot anul va fi de 3,38 milioane, peste 30 de
miliarde. Scdz6nd ceea ce avem platit in avans 1.931.092 lei, mai rdmdne
1.107.569,88 lei. Dacd la cele peste 1l miliarde mai adiuglm o subvenlie
istoricd restantd de 1.305.896 efortul va fi de peste 24 miliarde de lei.
Precizez acest lucru pentru cd mereu se spune cd nu se face nimic.
- Eu am o indemnizalie rezonabild qi primesc subvenlie la c5ldur6. De ce-mi
dali mie subventie la cdldurd? Ca mine mai sunt qi directori, profesori,
patroni qi sunt mulfi allii care primesc subven{ie la cdldur6.
Dl. Mirqu: - Aceasta este modalitatea in toatd !ara.
Dl. Primar: - A doua problemd: Populafia care nu a putut sd pldteascd un leu nu va pldti nici
de acum inainte acel leu, indiferent de subvenfie. Ce facem? Bdgdm gi
Primdria in situalie dificild?
- Ne executl gi pe noi pentru neplata subvenliilor qi pe cetdteni.
Dl. Cojocaru: - intreb pe domnul Periqoreanu de ce la acest proiect de hotdrdre a ftcut
Informare qi la celf,lalt proiect de hotdrdre nu a fbcut.
Dl. Periqoreanu: - Am frcut Raport de specialitate la celdlalt proiect de hot5rdre.
Dl. Cojocaru: - Domnule Perigoreanu, dumneavoastrl vorbili din punct de vedere economic
dar aici este vorba de un proiect de hot6rdre tehnic.
- Nu gtiu daci e corect sd facd domnul Periqoreanu Informare.
Dl. Primar: - Este vorba de bani gi era necesar qi corect.
Dl Cojocaru: - Doamna Secretar, din punctul meu de vedere, ca administrator de firmd ce
are contract incheiat cu UATAA, sunt incompatibili in conflict de interese
dacd votez acest proiect de hotdrdre?
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D-na. Secretar: - Da, poate fi asimilat unui conflict de interese dacd ave{i contract incheiat cu
S.C. UATAA ca administrator al societdlii.
D-na. Secretar face referire la art. 75 Si 76 din Legea nr.39312004 qi la prevederile Legii nr.
r6U2003.
Dl. Corcoafd: - Ceea ce precizeazd domnul Periqoreanu in Informarea intocmitd sunt
aberatii. Nu cunoaqteli ce ave{i ca serviciu de termoficare in subordine.
- Nu vor fi suportate de dumneavoastrd 30 qi ceva de miliarde. Ducefi-vd cu
doi ani in urmd cAnd ali aprobat l0 miliarde subvenlie!
- Dacd sunt probleme financiare se pot inilia proiecte de hotdrdre qi se poate
modifica prelul.
Dl. Primar: - Din luna martie nu se vor mai acorda subvenlii la populatie. Cu alte cuvinte
popula{ia va pldti pretul integral din 31 martie.
Dl. Corcoafd: - DacS legea va spune cd cei cu venituri mari nu vor mai primi subven]ii,
dar ce cu venituri mici vor primi. Subven{iile nu vor dispirea.
Dl. Viceprimar: - Proiectul de hotirdre a fost pe ordinea de zi a gedin{ei ordinare gi a fost
retras de ini{iator, deoarece nimeni nu a avut curajul sd stabileasc6 un pre}
pentru populalie gi un prej pentru persoane juridice.
Dl. Primar: - Numai Consiliul Local stabileqte pre{ul.
Dl. Viceprimar: - La Proiectul de hotdrdre retras, Raportul de specialitate a fost frcut de
doamna V5duva qi nu au mai fost ridicate probleme. Noi am dorit sd se
facd un Raport de specialitate comun de c[tre doamna Vdduva gi domnul
Perigoreanu dar domnul Periqoreanu a refuzat spundnd cd nu este
problema dumnealui. Acum vdd ci e problema dumnealui qi cd se pricepe
qi la jevi. Se pricepe la toate doar c6nd i se dau ordine.
- Din 7 mii qi ceva de apartamente au mai rdmas doar 5300 branqate la
sistemul centralizat de cdldurS. Dacd se va mdri prelul la G/cal. vor fi tot
mai multe apartamente debranqate Noi ne zbatem sd mentinem aceastd
societate dar nu o sd mai avem pentru cine.
Au loc disculii contradictorii intre domnul Primar, qi domnul Viceprimar.
Dl. Petrescu a intrat in sal6 fiind prezenfi 17 consilieri locali.
Dl. Primar: - Cine nu a dat un leu nu va da nici in continuare.
Dl. Viceprimar: - De unde s-a primit subvenfia?
Dl. Periqoreanu: - Au fost inifiate Proiecte de hotdr6re de municipiul Motru care au fost
susJinute de Prefecturd qi Consiliul Judetean gi care au avut finalitate. $i in
acest an s-a iniliat proiect de hotdrdre in acest sens. Sumele au venit de la
Guvernul Romdniei, dar anul acesta nu au venit.
Dl. Viceprimar: - Deci, sumele au venit de la Guvernul Rominiei. Nu vd fine nimic sd mai
face{i demersuri pdnd la 31 martie anul viitor. Prin acest proiect de
hotdrdre nu am fdcut decAt sd ajutdm populatia. Dacd crede cineva cd este
alt interes se inqeal6.
- Anul trecut exista subvenlia la cdldurd gi nu a spus nimeni cE nu trebuie s-o
primeascd pentru cd are indemnizalia mare sau veniturile mari.
Dl. Primar: - Pentru c[ subven[iaerarezonablld.
Dl. Viceprimar: - Trebuie sd ne asumdm qi bune qi rele. Am cerut sd se facd Raportul de
specialitate de cdtre doamna Vdduva pentru ci gi luna trecut[ acesta a fost
frcut tot de dumneaei.
Dl. Primar: - D-na Viduva a frcut luna trecutd Raportul de specialitate frrd a se gti care
este valoarea subvenliei qi nu se qtia care este impactul asupra bugetului.
Dl. Viceprimar: Erau toate datele cunoscute pentru c[ proiectul de hotdrdre a trecut prin
Comisiile de specialitate. [nformarea s-a adus acum in ultimele minute.
Dl. Primar: - Pentru c[ nu i-a cerut-o nimeni.
Dl. Viceprimar: - $i acum cine i-a cerut-o?
Dl. Primar: - Eu.
a

J

-

Aceste lucruri pe care le facem in Consiliul Local nu e in beneficiul societalii
UATAA. Dacd nu discut[m cu atenfie maximd vom inchide societatea.
- intreb pe domnul Periqoreanu dacd Notele de fundamentare au fost
transmise qi dacd s-au dat banii p6nd acum.
Dl. Periqoreanu: - Banii s-au dat pdnd acum dar nu qi in acest an.
Dl. Petrescu: - Cu Note de fundamentare, si vd uitali c6{i bani s-au bdgat in Motru pe
subven{ii.
- Catri bani trebuie dali la UATAA?
Dl. Periqoreanu: - 19 miliarde.
Dl. Petrescu: - Nu este posibil sd nu ddm posibilitatea acestei societifi s[ supraviefuiasc6.
Dl. Corcoald: - Referitor la subvenfii, din anul 2007 anual qi chiar de doul ori pe an s-a
aprobat prelul la G/cal.
- Anul trecut au venit aproape 10 miliarde lei subven{ii qi 80 miliarde lei
pentru pierderi induse.
- Consiliul Local aprobd prefuri de referin]d, subven]ii gi pierderile induse.
- Proiectul de hotdr6re nu-l iniliazd Primdria, proiectul de hot6r6re pleacd de
la Consiliul JudeJean qi Prefecturd. Noi am trimis Note de fundamentare.
Am ftcut tot ce a depins de noi.
Dl. Primar: - Guvernul a spus cd nu se vor mai da subvenfii.
Au loc disculii aprinse in contradictoriu, domnul Preqedinte anun{dnd luarea unei
pauze cu care domnul Primar nu este de acord motivdnd cE aceasta nu este necesard av6nd in
vedere cd pe ordineade zi sunt doar doulproiecte de hotdrAre.
Domnul Primar iese din sala de qedin(6 fiind urmat de consilierii locali Drdghici
Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae, Ra! Jana Daniela, Bulgariu Cristian, Pintea
Dumitru qi Sanda Ion.
inpatzdintrd in sala de qedin(5 domnul Stelian Vasile.
Dupa pauzd intrd in sal5 domnul Primar qi consilierii locali: Drighici Dorel, Negrea
Nicolae gi Pintea Dumitru.
Sunt prezen[i l4 consilieri locali.
Dl. Pregedinte: - Continulm lucr[rile qedin{ei qi supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a
fost iniliat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena,
Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Collatu Neghind Constantin, Petrescu
Ilie, Petriqor Florentina Eugenia qi Popescu Ion au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Drdghici Dorel, Negrea Nicolae, Pintea Dumitru qi Cojocaru lon, s-au
ab{inut^de la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 10 ,,pentru" qi 4

Dl. Petrescu:

orab(ineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hot[rAre a trecut.

2. Proiect de hotirire privind validarea modificirilor

in structura
bugetului local, conform Dispozi{iei Primarului Municipiului Motru nr.

Dl.

introduse

1069 I 18.12.20 I 8, inif iator-Primar Jianu Gigel;
PreEedinte cite;te proiectul de hotdr6re.

In timp ce domnul Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre in sala de qedinld intrd
domnii consilieri Bulgariu Cristian;i Sanda Ion fiind prezenfi 16 consilieri locali.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd v[ inscrie{i la cuv6nt.
S-a inscris la domnul Pirvulescu Eduard Nelu.
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Pirr,ulescu.
Dl. Pirvulescu: - Se dau banii pentru bursele elevilor?
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Dl.

Primar: -

S-a votat proiectul de hotdr6re cu prelul la G/cal. qi nu se dau bursele pentru
cd nu sunt bani qi mai sunt gi alte datorii foarte mari.

Dl. Pirvulescu: - O sd anun! parintii c[ nu se mai dau banii de burse deoarece s-a dat
subvenlia la incilzire.
- Domnule Primar, ar trebui sd vd mullumili cu veniturile pe care le-a{i avut
in anul 2018 pentru cd la anul s-ar putea sE fie mai mici. Luati in calcul
mersul bun al C.E.O.- ului din acest an qi sd dea bunul Dumnezeu sd ave(i
aceleaqi venituri qi in 2019.
Dl. Primar: - Avefi perfecti dreptate.
- Dacd acum doi ani tot ce venea de la C.E.O. intra la noi, acum ne-a dat cu
citeva miliarde mai pu{in. Anul acesta de la Guvern am primit cu mult mai
pu{ini bani gi sd nu credefi cd in anul 2019 cei de la Guvern vor fi mai buni,
la felul cum se miqc6.
Dl. Preqedinte: - Cum s-au cheltuit cei 14 miliarde de lei?
Dl. Periqoreanu: - Au fost pldtite obligalii cStre bugetul de stat.
Dl. Viceprimar: - Domnule Periqoreanu, v[ rog sd detalia]i.
Dl. Peri;oranu: - 12,8 miliarde de lei viramente la stat qi restul pentru Direclia Publicd. S-a
creat prevedere bugetard pentru incd 30 mii de lei la cap. 84.02.20. av6nd
in vedere ci s-a mdrit tariful la transportul elevilor qi pentru a putea sd
inregistrez facturile.
Dl. Petrescu: - S-a dat comanda la Direclia Publicd pentru lucrarea la spital?
Dl. Viceprimar: - Nu s-a dat nimic.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotSr6re aqa cum a fost iniliat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu unanimitate de

Dl. Mirqu:

voturi ,rpentrutt.
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.
Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declari inchise lucrdrile gedinlei
extraordinare a Consiliului Local Motru din data de 28.12.2018, fapt pentru care s-a incheiat

prezentul

proces - verbal.
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