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Proces - verbal

incheiat azi 16.04.2019 cu ocazia gedinlei de indatd a Consiliului Local Motru. Sunt
prezenli 15 consilieri locali din totalul de i9 in funcfie. Lipsesc consilierii locali: Mirqu
Vasile, Negrea Nicolae, Petrescu Ilie qi Ra! Jana Daniela. La qedin{6 participd: domnul
Primar Jianu Gigel, doamna Stroescu Gina - Secretar al Municipiului Motru, domnul
Popescu Daniel - Director al Direcliei de Culturd Sport qi Tineret Motru, domnul PIun Marian
- $ef Serviciu R.U.I.P.P.C., domnul G[dIu Ion - $ef Serviciu LT.L., domnul Marin Paul Constantin -
$ef Serviciu Politia LocalS, domnul Pirvulescu Marcel - Inspector in cadrul Compartimentului
Protec{ie civil6, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru.
D-na. Secretar: - $edinfa este statutard, fiind prezenli un num5r de 15 consilieri, fapt pentru

lucrlrile qedin{ei se pot desfrqura.
Dl. Preqedinte citeqte convocatorul.
Dl. Preqedinte: - in temeiul art. 39, alin.4 din Legea Administra{iei Publice Locale, nr.
21512001. cu modific6rile qi completdrile ulterioare, se convocd Consiliul Local Motru in
qedinfa de indat6, in data de 16.04.2019, orele 1600, in sala de $edinp a Consiliului Local
Motru, avAnd la

ORDINEA DE Zlz

1. Proiect de hotlrire de modificare a HCL Motru nr. 32128.02.2019 - privind
aprobarea proiectului 'MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL
MOTRU' qi 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
POR/266I8, P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/ITI - cod apel POR/267I8, Opera{iunea 8.1.A
Ambulatoriu, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

2. Dezbateri in vederea aprobirii bugetului de venituri qi cheltuieli al Consiliului Local
Motru pe anul2019.

Dl. Cojocaru: - Nu avem la mapd materialele pentru punctul 2 al ordinii de zi.
Dl. Primar. - Este o situalie cu veniturile qi cheltuielile.
Dl. Sanda: - Discufiile pentru buget trebuie sd se fac6 qi cu cetdlenii municipiului.
Dl. Primar: - Vor fi dezbateri publice gi cu cet6{enii.
Dl. Viceprimar: - Avdnd in vedere cd nu avem toate elementele necesare pentru a se discuta

bugetul, propun ca ordinea de zi sd fie votatd doar cu punctul 1 iar pentru
punctul 2 sd se facd dezbatere public6 pentru ca bugetul s5 se aprobe in
qedinla extraordinard sau ordinar5, cum se doregte. Membrii Consiliului
Local dezbat in Comisiile de specialitate.

- Propun ca qedinla ordinard a acestei luni sd se desfrgoare marfi, in data de
23, nu j oi in data de 25 , av6nd in vedere cd duminicd este Paqtele.

- Propun ca qi gedinla din luna mai s[ se desfbqoare cu o sdptdm6n[ mai
devreme, respectiv in data de 23.05.2019, pentru c[ in data de 30 se
desfiqoar6 Zilele Municipiului Motru.

Dl. Primar: - Am venit cu punctul 2 pe ordinea de zi pentru a avea incd un rdnd de
discutii cu privire la sumele din buget, dar nu inseamnd cd nu vor mai fi qi

alte disculii legate de buget. Dacd se doregte se vor face dezbateri pe buget
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gi mdine gi poimdine qi in fiecare zi pind, c6nd vor fi l[murite toate
problemele ridicate.

- Termenul limita pentru aprobarea bugetului este data de 29.04.2019.
- Nu este vina noastl cd banii au fost alocali vineri, in ultima zi a

siptdm6nii trecute, pi s-a int6rziat cu bugetul.
- Dacd refuzali discu{iile, materialele prezentate rdmdn la mapi qi discutdm
dupd ce le veti analiza. Nu strica sd avem azi o primd rund6 de discutii
avdnd in vedere cd veniturile totale sunt de 19.542.620lei iar cheltuielile
cu toate hotdrArile aprobate, cu cheltuielile de functionare qi administrare
sunt in sumf, de 40.270.100 lei.

- Este bine sd discutdm gi cu cetitenii municipiului pentru a avea mai multe
puncte de vedere.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot prima propunere a domnului Viceprimar ca ordinea de zi a
qedin{ei si aibd doar punctul l. Cine este pentru?

Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru
Ion, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Sanda lon, Collatu Neghind Constantin, Petrigor
Florentina Eugenia gi Petrescu Ilie gi au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Pintea Dumitru qi

Iorga Ion s-au ab(inut de la vot.
In urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu l0 voturi ,pentru" qi 5

,,ab{ineri".
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot Ordinea de zi cu punctul 1. Cine este pentru?

In urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de voturi
,rpentru" (15).
Dl. Preqedinte: - Supun la vot cea de-a doua propunere a domnului Viceprimar ca gedinta

ordinard a lunii aprilie sd se desfrqoare in data de 23. Cine este pentru?
Consilierii locali: Morega Costel Cosmin, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru
Ion, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Sanda Ion, Collatu Neghind Constantin, Petrigor
Florentina Eugenia gi Petrescu Ilie gi au votat,rpentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Draghici Dorel, Fotescu Valeriu, Pintea Dumitru qi
Iorga Ion s-au ab{inut de la vot.

In urma votului exprimat propunerea a fost votati cu 10 voturi ,opentru" gi 5
,,ab(ineri".

D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Cojocaru: - Pentru data la care de va desfEqura gedinla ordinard a Consiliului Local

Motru din luna mai ne pronun{dm in qedin}a de plen.
Dl. Viceprimar: - imi retrag propunerea.

1. Proiect de hotirire de modificare a HCL Motru nr. 32128.02.2019 - privind
aprobarea proiectului "MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL
MOTRU" gi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri nerambursabile
in cadrul apelurilor de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.N1t7 regiuni - cod apel
POR/266I8, P.O.R/2018/8/8.1/8.1.NltlTl - cod apel POR/267I8, Opera{iunea 8.1.A
Ambulatoriu, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
In timp ce domul Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re in sald intrd domnul

Petrescu Ilie, fiind prezenfi l6 consilieri locali.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vI rog sd vI inscrieli la cuv6nt.
S-a inscris la cuv6nt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - CAtt reprezintd partea noastr6?
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Dl. Sanda: - 15 sau 16 miliarde.
Dl. Viceprimar: - Valoarea neeligibiln este de 14,81 miliarde iar contributia de 2o/o din

valoarea proiectului este de l,g5 miliarde. tn total este vorba de
aproximativ I 7 miliarde.

Dl. Sanda: - Doamna Secretar, este corect sd modific[m articolul 3?
D-na. Secretar: - Da. Conform scrisorii de clarificare nr. 9, care este atagatd la proiectul de

hotdr6re, este necesard modificarea articolului.
Dl. Cojocaru: - in articol scrie ceva iar in expunerea de motive qi raportul de specialitate

altceva. in expunerea de motive gi raportul de specialitate se faie referire
la o eroare materialS iar proiectul de hot[rdre nu pomeneqte de a$a ceva.

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re este intocmit de cdtre domnul Pdun conform
solicitdrii.

Dl. Cojocaru: - De ce nu ati respectat formatul de la primele doud HCL - uri?
Dl. Pdun: - S-a respectat.
Dl. Viceprimar: - Domnul Cojocaru are dreptate. Din ultima analizd,arezultat o sumi mai

mare cu 100 lei, nu este vorba de eroare materiald.
Dl. Cojocaru: - Eu votez proiectul de hotdrdre dar nu bate expunerea de motive cu

proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre aSa cum a

fost redactat. Cine este pentru?
io u"ma votului exprimat proiectul de hotir6re a fost votat cu 15 voturi

,opentru" gi un vot rrimpotrivit' (Sanda Ion).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotir6re a trecut.

Nemaifiind discufii lucrdrile gedinlei de indatd a Consiliului Local Motru din data
de 16.04.2019 sunt declarate inchise, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
PIRVULESCU EDUARD NELU

S AR,
GINA
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