
Proces - verbal

incheiat azi 25.08.2016, cu ocazia qedinlei ordinare publice a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenti 19 consilieri locali din totalul de 19 in fimctie, La gedinJa au mai participat domnul
Popescu Daniel - Director DirecJia de Cultur6, $efii de servicii din cadrul Primiriei municipiului
Motru, agenli economici gi cetZlleni ai municipiului Motru.
D-na Secretar: - $edinja este statutar5, fiind prezenli 19 consilieri locali, fapt pentru care lucrdrile

pot incepe.
- DacE aveti completiiri sau modificiri cu privire la procesul verbal al gedintei din
luna iunie v[ rog s[ le faceti.

Dl. Fotescu: - Da.
D-na Secretar: - Spuneti!
Dl. Fotescu: - Avdnd in vedere procesul verbal al qedintei anterioare, doamna Secretar, la

proiectul de hotirdre nr. 20 am avut o interpelare la adresa dumneavoastrl in ceea

ce privegte reprezentativitatea consilierilor locali in comisii, respect6nd algoritrnul
politic rezultat din alegerile locale . V-am inhebat dactr este corect ca numirea
consilierilor in comisiile 9i consiliile de administraJie este legali sau nu este legald
frrd a se respecta algoritmul politic.
- Dumneavoastri mi-aJi rhspuns dar nu a fost consemnat in procesul verbal de

qedinli. De aceea vA rog insistent si rdspunde{i la aceastd inhebare qi sd fie
consemnat rAspunsul in procesul verbal.

D-na Secretar: - V-am raspuns, v-am indicat inclusiv art. 37.
Dl. Fotescu: - Dar nu este consemnat in procesul verbal.
D-na Secretar: - O si consemndm.
Dl. Fotescu: - Dar este legal? Eu vd mai intreb incd o datii: este legal conform Legii nr. 215 gi

Legii 52?
D-na Secretar: - Eu v-am frcut trimitere la art. 37 din Legea nr.2l5l200l carc ptecizeazi cd...
Doamna Secretar a dat citire art. 37 din Legea nr. 21512001.
Dl. Fotescu: - Dar nu a fost consemnat.
D-na Secrelar: - O sd consemndm.
Dl. Fotescu: - Numai in gedinta de luna trecuti au fost constituite weo 12 comisii qi acest

algoritrn nu a fost respectat. Respectiv noi cu 337o nu suntem in nicio comisie.
Consider cE este o lipsl de respect fa!6 de aleg6torii nogtri qi o atitudine pe care nu
o consider corect6 in Consiliul Local. Este gi legal gi normal gi moral, ca sd nu
mai vorbim de moralitate.

D-na Secretar: - O sd consemndm in procesul verbal precizirile dumneavoastri. Probabil nu s-a
consemnat rAspunsul meu datoritii vacarmului care a fost in qedinll.

D-na Secretar: - Dacd nu mai sunt alte modifictri supun la vot procesul verbal al gedinJei ordinare
a Consiliului Local Motru din data de 28.07.2016 cu modificarea care a fost
ceruti de domnul Fotescu in vederea completiirii punctului 20. Cine este pentru?
Procesul verbal a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru"(19).

Ca urmare a modificiirii solicitate de domnul consilier local Botescu Valeriu, procesul
verbal al qedinfei ordinare a Consiliului Local Motru din data de 28.07.2016 se va completa qi
modifica la pagina 13, punctul 20, cu rtrspunsul dat de doamna Secretar, dupi cum urmeazl:
,rD-na Secretar: - Conform art.37 din Legea nr.2l5l200l persoanele iuputelnicite sI
reprezinte intelesele unitltii administrativ-teritorialo in societiti
couerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare
intercoEunitari gi alte olganisDe de cooperare srau parteneriat sunt
desemnate prin hotirare a consiliului 1oca1, in condiliile 1egii,
respectandu-se configuratia politic: de 1a uLtimeLe alegeri locale ".
Dl. Petrescu: - Eu am cerut luna trecuti un respuns, gi v6d ci nu existi la mapd, dacl la Rovinari exist6

acea hotirire de consiliu local qi dac6 a fost atacati sau nu a fost atacati la contencios,
daci este legall sau nu este legalI pentru impozitele gi taxele locale. Am solicitat aceasti



hotlrare $i 1in si solicit in continuare acest lucru, pentru ce daci este s[ vorbim despre
moralitate, ata cum a precizat colegul meu domnul Fotescu, vorbim pand la capIt. Daca
stabilim o chestiune de principiu si o respectiim. Am cerut-o 9i o cer in continuare. Treim
in cele 70 de subunitili teritoriale alejudelului Go{. Rovinariul face parte dinjude(ul Gorj,
nu face parte nici din Neamj, nici din Vaslui 9i nici din alt judel al RomAniei. Solicit in
continuare gi vreau si cer, domnule Pregedinte, s[ nu ne dea lectii de bun siml in aceasti
gedint6 a consiliului local cum igi fac compartimentele. Mi se pare prea mult. Mi se pare
normal si primesc rlspuns. Daci acolo s-a putut, trebuie s[ se poatii qi aici. Vreau sE vinl
h6rtie scrisi gi sI fie consemnati solicitarea mea in procesul verbal al gedintei.

D-na Secretar: - Domnule Pregedinte vI rog si preluat lucririle gedinlei.

Dl. Pregedinte dd citire convocatorului.
1. Intrebiri qi interpellri;
2. Informare privind situafia economico - financiari a municipiului Motru la 30.06.2016

$i estimtrri pAntr Ia 31.12.2016 - Primar Jianu Gigel;
3. Proiect de hottrrire privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin

suplimentare cu suma de 150 mii lei, initiator - Primar Jianu Gigel;
4. Proiect de hotlrire privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea

de investifii ti crearea de noi locuri de munci in Municipiul Motru, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

5. Proiect de hotilrAre privind premierea sportivilor din municipiul Motru pentru
performanfele ob{inute la Campionatele Nafionale ale Rominiei - 2015 la lupte libere,
initiator - Primar Jianu Gigel;

6. Proiect de hotiirire privind premierea elevului BIlan lon Denis pentru rezultatul
obfinut Ia Concursul de matematictr memorial ,Preda Filofteia', Edifia a XXII - a,

inifiator - Primar Jianu Gigel;
7. Proiect de hotlrire privind stabilirea calitlfii de reprezentant al municipiului Motru

in Adunarea Generali a Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitari in Domeniul
Serviciilor Publice de Salubrizare ,,ADIS" Gorj' inifiator - Primar Jianu Gigel;

8. Proiect de hottrrire privind aprobarea componenlei Comisiei tehnice de amenajarea
teritoriului gi urbanism , initiator - Primar Jianu Gigel;

9. Proiect de hottrrire privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publicl la nivelul
Municipiului Motru gi aprobarea Regulamentului de organizare 9i funcfionare al
Comisiei , inigiator - Primar Jianu Gigel;

10. Proiect de hotlrire privind desemnarea consilierilor locali ce vor participa la
adunlrile strteEti in vederea alegerii delegatului sitesc din cadrul satelor
aparfinltoare municipiului Motru, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

11. Proiect de hotlrire privind infiinfarea serviciilor sociale care vor funcliona in
Ciiminul social - Centru de asistentl pentru persoanele aflate in dificultate 9i
aprobarea Regulamentului de organizare gi funcfionare al fieclrui ser.viciu, ini(iator -
Primar Jianu Gigel;

12. Proiect de hottrrire privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i functionare
al Clminului social - Centru de asistenlii pentru persoanele aflate in dificultate,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

13. Proiect de hottrrire privind inchirierea spafiului proprietate privatii a municipiului
Motru situat in zona blocului A - parter, B-dul Trandafirilor, inifiatori - consilierii
locali - Cojocaru Ion, Popescu lon, Morega Costel Cosmin, Mirgu Vasile' $urlin
Marilena, Ardeiu Rizvan Remus, Stelian Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Petrescu

Ilie, Cottatu Neghini Constantin, Riidutescu Cristian, Glomnicu Alexandru 9i
Sanda Ion;

14. Proiect de hotlrAre privind aprobarea brantirii in mod gratuit la Re{eaua de

distribufie a alimentirii cu aptr potabilii a satelor aparlintrtoare municipiului Motru a

cetifenilor din satele Ploqtina, Rogiufa, ilnsurtrtei, Leurda, Hortrgti, initiatori
consilierii locali - Cojocaru lon, Popescu Ion, Petrescu Ilie' Col$atu Neghini
Constantin gi Rtrdulescu Cristian.
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15. Proiect de hotlrire privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale
C.L. Motru nr. I 9i 6 constituite prin H.C.L. nr.6D2.06.2016. inifiator - Comisia nr. 3
a Consiliului Local Motru ,,Juridici gi disciplintr, respectarea drepturilor gi
liberttrfilor cettrfenilor, sesiziiri 9i reclamafii;

16. Proiect de hotirire privind alegerea preqedintelui de qedinfil al Consiliului Local al
municipiului Motru pe perioada septembrie - noiembrie 2016, inifiator - Comisia nr.
3 a Consiliului Local Motru "Juridici 9i disciplini, respecttrea drepturilor gi
liberttr(ilor cetlfenilor, sesiziri gi reclamafii;

17. Probleme curente:
Cererea nr. 25413 /10.08.2016 a domnului Burghel V. Ion din localitatea Ploqtina.
Dl. Cojocaru: - Retrag de pe ordinea de zi proiectele de hot?irdre de la punctele 13 qi 14, iniliate

de noi. Le amAn pentru gedinta urmitoare.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi fdri proiectele de la punctele 13 9i 14 care au fost

retrase. Cine este pentru?
Ordinea de zi a fost votatl cu unanimitate de voturi ,pentru' (19).
Dl. Pregedinte: - tn afara ordinii de zi mai avem patru proiecte de hotirire:

1. Proiect de hottrr6re privind constituirea Comisiei pentru elaborarea documentului
,,Scrisoare de aEteptilri' necesari stabilirii criteriilor de selecfie a candidafilor pentru
posturile vacante de membri in Consiliul de Administrafie la Direcfia Publici Motru
S.A., initiator - Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hottrrire pentru modificarea art. I din HCL nr. 76D5.04.2013 
',privindreglementarea regimului de aprovizionare gi acces al autovehiculelor in zona Pietei

Centrale din municipiul Motru", initiator - Primar Jianu Gigel;
3. Proiect de hot5rAre, privind aprobarea organigramei, numlrul de personal ti statul

de funcfii al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent 9i
serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru pe anul 2016, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

4. Proiect de hotiirire privind aprobarea realizirii unui parteneriat pentru proiectul
Program Opera(ional Capitat Uman ,Reducerea slrtrciei in comuniti(ile
marginalizate non - rome, initiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pre$edinte: - Aceste sunt cele patru proiecte pentru introducerea pe ordinea de zi. Cine ni le-a
propus probabil a considerat cA sunt de ulgenF. Cine este pentru?

Dl. Petrescu: - Am discutat o problemi. sunt acei 13 oameni cu probleme reale, ce nu inlelegem.

Este bdiatul acela bolnav a cdrui mami are 11 copii. Trebuie sd suplimentim
bugetul. Oamenii au cheltuit bani pentru copii duc6ndu-se la doctori.

Dl. Pintea: - Am inJeles ce we{i. Nu trebuie sd ridicati tonul. Se supune la vot 9i daca vre}i
votali, dacA nu, nu votali. De ce si ne cert2lm?

- Domnule Pregedinte, supuneli la vot proiectele de hotilr6re'
Dl. Pre$edinte: - Supun la vot, pe rdnd, proiectele din afara ordinii de zi.
1. Proiect de hotiirire privind constituirea Comisiei pentru elaborarea documentului

,,scrisoare de aqteptiiri" necesari stabitirii criteriilor de selec{ie a candidafilor pentru

posturile vacante de membri in Consiliul de Administrafie la Directia Publicl Motru S.A.'
inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte: - Cine este pentru?

io ,"." votului exprimat proiectut a fost introdus pe ordinea de zi cu 14 voturi

,,pentru,. Domnii consilieri locali Petrescu Ilie, colfatu Neghinl constantin, Rildulescu

Avram Cristian, Cojocaru Ion 9i Popescu Ion s-au abfinut de la vot.
Proiectul de hotdr6re a fost introdus pe ordinea de zi.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot:
2. proiect de hot5rire pentru modificarea art. I din HCL nr. 76125.04.2013 

"privind
reglementarea regimului de aprovizionare gi acces al autovehiculelor in zona Pietei Centrale

din municipiul Motru', inifiator - Prinar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte: - Cine este Pentru?
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in urma votului exprimat proiectul a fost introdus pe ordinea de zi cu l8 voturi
,,pentru'. Domnul consilier local Petrescu Ilie s-a ab(inut de la vot,
Proiectul de hotdrflre a fost inhodus pe ordinea de zi.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot:
3. Proiect de hotiirire, privind aprobarea organigramei, numiirul de personal gi statul de
func(ii al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent gi seniciilor publice
subordonate Consiliului Local Motru pe anul 2016, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte: - Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul a fost introdus pe ordinea de zi cu 14 voturi
,,pentru'. Domnii consilieri locali Petrescu IIie, Coltatu Neghinl Constantin, Rtrdulescu
Avram Cristian, Cjocaru Ion 9i Popescu Ion s-au abfinut de la vot.
Proiectul de hotdrAre a fost introdus pe ordinea de zi.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot:
4. Proiect de hotiirire privind aprobarea realizirii unui parteneriat pentru proiectul
Program Operafional Capital Uman ,Reducerea strriciei in comunittrfile marginalizate non -
rome, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte: - Cine este pentru?

io u"." votului exprimat proiectul
,,pentru" (PNL) 9i 13 ,,abfineri".

nu a fost introdus pe ordinea de zi: 6 voturi

Proiectul de hotiir.ire nu a fost introdus pe ordinea de zi.
Dl. Primar: - Sta$ sa vi spun. Pe 15 septembrie se inchide Axa. Nu e timp pentru toat6

documenta(ia necesarI.
Dl. Pregedinte: - $i eu ce sI fac? Asta inseamntr pripa. L-ati bdgat 9i noi nu gtim de el.

Dl. Fotescu: - E vorba de bani. Este urgent6. Stali pulin si discutim. Se pierd bani. Si se

consemneze in procesul verbal nominal cE cine voteazl impotrivi sE rEspund6.

Dl. Cojocaru: - D4 domnule Fotescu. Domnul Fotescu vorbgte pentru dumnealui. Cum str salt eu

mAna dactr nu qtiu despre ce este vorba aici?
Dl. Fotescu: - Pai citili!
Dl. Cojocaru: - Trebuia dat cu cel puJin 5 zile inainte.
Dl. Preqedinte: - Explicati, domnule primar.
Dl. Fotescu: - Pdi daci nuJ l5sati...
Dl. Cojocaru: - Facem ce spun allii? Am votat, gata.

Dl. Pregedinte: - Vom trece la primul punct de pe ordinea de zi.
1. Intrebiiri qi interpeliri;

Dl. Pregedinte: - Cine se inscrie la cuv6nt?
S-a inscris la cuvdnt domnii consilieri Mir6r1 Negrea, Petrescu 9i Cojocaru.

Dl. Preqedinte: - Dau cuvintul domnului Mirqu.
Dl. Mirgu: - Domnule Pregedinte, n-am si pun o intrebare, am sA spun citeva cuvinte. Cineva

spunea ca o jari, o naliune, o comunitate care nu-qi respectii trecutul trliegte frrd
aavea viitor. in semn de respect pentru cei care qi-au desfdgurat activitatea gi au

contribuit la dezvoltarea acestei comunitilii (minerii) s-a stabilit sArbAtorirea in
fiecare an a zilei minemlui. Mai mult decit at6t in 1990, probabil cei mai in{elep}i

decat suntem noi acum, au cezut de acord si slrbdtoreascii in luna august aceasta

strrbltoare, in ztrvoiul de la intrarea din oraq. S-a stabilit qi ziua de 4 decembrie -
Sf. Varvara (ocrotitoarea minerilor) zi de serbetoare. Din picate constat cu durere

c6 duptr 26 de ani nu am mai avut aplecarea necesari pentru organizarea acestei

sirbitori. Cu at6t mai mult reamintesc faptul cd in Consiliul Local s-a votat la
activitatea culturala 9i ziua minerului. In dreapta la cheltuieli, intr-adevdr este 0

lei, dar veneau elevi de la Clubul elevilor se urcau Pe scena 9i prezentau un

spectacol. Fiecare se ducea mdnca doi mici, bea o bere. Dacd ne e greu sd ne mai

aplecim c6tre astfel de lucruri care sunt de altfel simbolice pAnd la urmi pentru

cei din comrmitate, nu aq wea sd jigrresc dar, o consider indiferenld.

4



Dl. Primar: - Nu faptul ctr a fost prinsi suma de care spuneli, 0, in dreptul acestei pozilii este
motivul pentru care nu s-a organizat. Urmeazd sd initiez un proiect, de fapt lucrez
la un proiect, ca s6 sirbdtorim in octombrie acest eveniment.

Dl. Mirgu: - Nu am lTut sA mA adresez direct dumneavoasffi pentru a nu vn simli jignit, dar
pentru cA venili din industria minieri unde aveJi colegi am tinut sa precizez acest
lucru.

Dl. Primar: - Tocmai din acest motiv voi marca acest eveniment.
Dl. Pregedinte: - Dau cuvAntul domnului Negrea.
Dl. Negrea: - ln campania electoraltr toli am mers la cet?i1eni gi le-am promis transparenla. Avnnd

in vedere ci sunt foarte multe disculii cd se filmeazI, cA se pune pe facebook,
grupul liberal propune conform art. 12 din Legea nr. 5212003 filmarea acestor
gedinfe, pentru cd noi cAnd am stabilit in Regulament, am stabilit acest lucru in
caz de necesitate. Eu consider un caz de necesitate toate gedinlele Consiliului
Local. Solicit acest lucru pentru a vedea cet?tlenii cd noi nu avem nimic de ascuns.
Noi suntem pentru cet?iIeni. Si vadtr toatl argumentalia la toate proiectele de
hotirAre.

Dl. Pregedinte: - Sunt de acord cu dumneavoastrtr, dar trebuie si discut2lm toate proiectele de
hotirAre at6t noi c6t gi cu specialigtii primdriei pentru a nu veni aici si sE b6jb6im
gi si nu facem gregeli.

Dl. Mirgu: - Domnul Pregedinte, nici noi nu avem nimic impotriv5, dar si vind cineva acreditat
care s[-gi asume, nu str filmeze gi sd prezinte trunchiat informaliile. Nu si filmeze
cu telefonul pe sub masi.

Dl. Fotescu: - De acord. Desemnati dumneavoastrd pe cineva!
Dl. Pregedinte: - Se va consemna in procesul verbal.
Dl. Fotescu: - Nu. SE desemneze pe cineva qi dumneavoasM supunefi la vot.
Dl. Pregedinte : - Ce sd supun la vot?
D-na Secretar: - Nu se supune la vot pentru c[ nu avem proiect de hotiir6re.
Dl. Fotescu: - Conform legii se face de aparatul propriu al primariei. Desemnati pe cine dorili

dumneavoastr6.
D-na Secretar: - Fdrtr proiect de hot5r"are nu se poate.

Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Vreau si gtiu clar, precis, prin Direcfia sociald, cAte persoane avem in situalia

prezentat?l dumneavoastrI. E o situalie dezastruoasd, mai ales a femeii cu copilul
operat pe creier gi cu I I copii in familie. Nu-qi poate lua acest drept. Vreau sii se

consernneze in procesul verbal si ni se comunice in urmitoarea gedinlS c6te
persoane avem in situalia aceasta. Avem gi pe Secretarul nostru, 

^Petcu 
care o

viat6 intreagd a condus aceastd administralie, cu piciorul tiiiat. In numele lui
Dumnezeu, acestea sunt probleme reale, domnule Negrea.

Dl. Pregedinte: - Domnule Petrescu, de acord cu dumneavoasM. Eu o s[ votez cu doun m6ini cdnd

va fi cazul. DumneavoasH ati venit cu ele in comisii pentru a fi discutate?

Dl. Petrescu: - Am vorbit cu domnul Primar care a sunat pe domnul PAun gi pe cine a mai trebuit.
Dl. Pregedinte: - Eu nu le-am vizut in comisiile mele. Venili cu proiectul de hotir6re in comisii qi

votIm.
Dl. Petrescu: - Vreau sE gtiu qi eu cAte persoane avem in oragul acesta.

Dl. Pregedinte: - Veli avea la map6 pentru $edinta urmAtoare.
Dl. Petrescu: - Daci acestor oameni nu le dim o minl de ajutor atunci cAnd au nevoie in mod

real. ..
Dl. Pregedinte: - Domnule Petrescu, ce solicitali? Cine primegte sau. ..
Dl. Petrescu: - Vreau s[ gtiu gi eu c6]i oameni sunt.

Dl. Preqedinte: - O si aveli situatia la qedinJa urmdtoare.
Dl. Petrescu: - Am cerut gi la bugetul de anul trecut, cer 9i acum. Suplimentati cu 20 de locuri

pentru cA nu gtim c6nd se intrimpld un eveniment cu un om. Trebuie sI rezolvlm
problema acestor oameni.



- Deci domnule Primar, vf, rog frumos luati 9i tiiiati din altti parte, dar trebuie sd
rezolvim problema acestor oameni.

Dl. Primar: - Domnule Petrescu, pentru ceea ce solicitali dumneavoastr6 trebuie ftcutii rectificare
de buget. Am vorbit gi cu domnul R.trdulescu, i-am explicat situalia.

Dl. Petrescu: - Nu este vorba numai de Rddulescu. Este gi femeia aceea cu I I copii. Eu sunt un om
sensibil la oameni cu probleme.

Dl. Fotescu : - Sunt de acord cu dumneavoastS, dar este de ast?izi situalia asta? Este de mult.
Dl. Petrescu: - Sunt 13 oameni cu probleme reale, cu handicap gi au nevoie de asistenli.
Dl. Primar: - C6nd va fi gedinla de indatil pentru aprobarea ,,Scrisorii de agteptiiri" pentru DirecJia

PublicS" va fi gi acest proiect solicitat de dumneavoasffi.
Dl. Preqedinte: - Domnule Petrescu, nu mai discutim despre acest lucru, domnul primar a promis

ci in gedinla urmitoare va rezolva solicitarea dumneavoastre.
Dl. Petrescu: - Sunt 13 familii cu probleme reale.
Dl. Pintea: - Domnule Petrescu, vd puteti spune punctr.rl de vedere qi IErE sn ridica(i tonul. Noi

auzim.
Dl. Pehescu: - Suplimentarea locurilor pentru persoanele cu handicap este important5. Oamenii

aceia au probleme mari. Au cheltuit bani pentru copii si se duc6 cu ei la spital.
Dl. Pintea: - Am inteles gi vi s-a dat rispuns ci li se va rezolva problema.

Dl. Petrescu: - A doua chestiune, am inJeles cE este vorba de o fatii de la gcoala domnului
Piinrrlescu, Gheorghe Ana Maria care a luat examenul la liceul militar.

Dl. Fotescu: - Sunt mai multe. Sunt care au luat gi la Academie.
Dl. Petrescu: - Consider cd ar trebui felicitaui ct ocazia Zilelor Municipiului Motru. Nu-i ddm

nici bani, nici premiu, dar sE fie felicitatii pentru cd face cinste oragului.

Dl. Fotescu: - Sunt felicitali toli elevii il aceste cazuri.
Dl. Pirvulescu: - Promit, domnului Petrescu, cE o s-o evidentiez la festivitatea de deschidere a

anului gcolar.

Dl. Pregedinte: - Haideji sd termindm cu filmarea. Supun la vot propunerea domnului Negrea.

D-na Secretar: - Nu avem proiect de hot?irdre ca sd supunem la vot.
Dl. Preqedinte: - $i atunci ce facem?
Dl. Cojocaru: - E un Regulament.
Dl. Fotescu: - Din citi sunteji aici este cineva impotriva filmfii Sedintei? Sd fie consemnat in

procesul verbal!
D-na Secretar: - Ce si fie consemnat?

Dl. Negrea: - Nu e trecut in Regulament cI in fiecare ;edint5" daci se consideri important, se

cere inregistrarea?
D-na Secretar: - S-a aprobat Regulamentul. Ca sd putem modifica articolul din Regulamentul

aprobal trebuie si venili cu proiect de hotiirAre prin care sd aduceli un

amendament la acel articol.
Dl. Bulgariu: - SEse filmeze pe fiecare Sedinp dacA consider6m noi important.

D-na Secretar: - Nu pute[i fbr6 proiect de hotdrflre'

Dl. Fotescu: - Scrie in Regulament, doamna Gina. '.
D-na Secretar: - Scrie dar nu il avem pe ordinea de zi.

Dl. Negrea: - Unde scrie ci pentru aceastil filmare trebuie fEcut proiect de hotdrdre pentru

modificare?
D-na Secretar: - orice modificare se face pe baza unui proiect, pentru a putea sa modificim'

Dl. Preqedinte: - Trebui stabilit care proiect este de necesitate'

Dl. Negrea: - Toate proiectele sunt de necesitate.

D-na Jecretar: - Noi nu avem tedactat acel proiect de hotiirdre pentru a-l putea supune la vot.

Consemnim in procesul verbal dar nu putem supune la vot'

Dl. Preqedinte: - Dau cuvAntul domnului Cojocaru:

Dl. Cojocaru: - 5 probleme am de ridicat.
Dl. Preqedinte: - SPuneti?
Dl. Cojlcaru: - iu p.i*u ag wea si ne informeze domnrrl Primar. Eu qtiu ci Floreqti, Glogov4" 

Samarinegti ioate primariile au o echipd de fotbal. La noi, am inleles, cd s-a luat in



discuJie sd nu mai avem echip6 de fotbal nici injudet. in qedinJa trecuti m-a{i ales
sE fac parte din Comitenrl Director. Am inteles cE s-a finut o qedinld acolo
condusd nu gtiu de cine qi ati luat misuri, ati luat hotiiriri si nu mai avem echipi
de fotbal, decAt nigte trupe mici de copii de joaci.

Dl. Primar: - Da. La gedinJa urmAtoare ...
Dl. Cojocaru: - La gedinla urmetoare aq dori si aflu care este situatia gi str se respecte persoanele

care au fost desemnate in AGA $i in Comitetul Director.
- A doua probleml este legatii de iluminat. Ori devansdm o orl ori avansdm o ord.

De ce dimineala se sting becurile mai repede? DatoritA c6inilor care sunt
oamenilor le este frici sI mai circule prin bezn6 Si intuneric. Deci luaJi legltura cu
Direcfia Public6, bdnuiesc .. .

Dl. Primar: - S-a rezolvat deja.
Dl. Cojocaru: - VA spun pentru ci gi astiizi m-au intrebat ni$te oameni in virstii. Cum s-a rezolvat.

Ag propune sE se decaleze cu o jum6tate de o16.

Dl. Primar: - Nu se poate doar cu o jumdtate de orI.
Dl. Cojocaru: - Atunci o orA.

Dl. Primar: - Atunci cdnd sunt solicitEri se intervine. Am modificat chiar ieri. S-au programat

orele la care sd se aprindd qi sd se stingi. S-a 5i rezolvat. Problema asta o
rezolv[m mereu. Am zis si modific orele de apdndere gi stingere o datii pe

slpt2im6nn. A venit solicitarea ca totu$i se impiedicl cineva 9i am modificat
progmmul in aqa fel inc6t sd nu fie probleme.

Dl. Cojocaru: - La a treia probleml vreau sd intreb pe domnul primar ce are de gdnd 9i c6nd se

apucd sau cdnd ne apuc6m si bran$trm apa la satele apa4inAtoare. Dupi cum 9ti1i
am avut iniliat un proiect de hotiir6re pe care l-am retras din motive pe care o sd vi
le comunic la gedinla urmdtoare 9i weau seJ intreb pe domnul Primar pentru cd

noi am votat in gedinla trecutii predarea retelei la Aparegio. Ce se intAmpli? Noi
promitem de 12 ani la oamenii de la Roqiuta cd le dim apd. Acum apa este'

conducta e bigatii 9i noi st6m 9i ne uitiim.
Dl. Primar: - Au apl pe conductS.

Dl. cojocaru: - Nu au, domnule Primar. Apa pe conducti este atunci cind omul d6 drumu la
robinet gi curge aPA.

Dl. Primar: - Am fost ieri qi am verificat cu Aparegio 9i au apa pe conducta noui. Dacd vreti

mergeti qi verificaJi.
Dl. cojocaru: - Domnule Primar, eu vorbesc cand bran$6m oamenii, nu c6 au apd pe conductf,.

Dl. Primar: - Pentru c5 v-ati retras proiectul o s6 v5 r'aspund odat?i cu proiectul. La gedinla

urmitoare voi veni cu informarea completii.

Dl. Cojocaru: - SI informali oamenii.
Dl. primar: - $i pe dumneavoastrd qi oamenii. Cu oamenii am vorbit pe tot traseul reJelei de

citeva zile. De la Roqiuta pdnn la Horaqti 9i am vorbit cu oamenii'

Dl. Cojocaru:
Dl. Primar:
Dl. Preqedinte:

Dl. Primar:
Dl. Cojocaru:
Dl. Primar:
Dl. Cojocaru:

- Atunci informaJi Consiliul Local de ce amdnati bran'area la ap6o motil'ul, cauza?

- Au api pe reteaua noud conform conractului' Au api.
- in esen16 proiectul a fost ca oamenii care au plAtit doui milioane $apte sute

brangarea la releaua veche si nu mai pllteasci 9i pentru cea noui'
- Domnule Cojocaru, dacd nu retrdgeati proiectul vI didea informarea'

- PEi qi ce are?
- Miali mai dat niqte idei pe care le voi adluga la informare 9i vi-o voi transmite_.

- Cand am initiat proiectul am spus aqa: ,,Branqarea cu titlu gatuit a persoanelor

care au pletit brangarea gi a persoanelor care nu sunt branqate la refea". Pe cei care

s,nt brangali la rele4 cum sunt cei din Plogtin4 n-o sd-i mai punem sd pliteascd

inc6 o dat6 brangarea. Aparegio ii pune sd pldteasci 1700 lei' Asta am lTut se

spun eu. Am retras proieitul pentru cd nu am fost documentat asupra contractului

cu Aparegio.
Dl. primar: - Tocmai din cauza asta vd voi transmite aceasti informare concret cu toate

problemele care sunt in legature cu acest proiect.



Dl. Cojocaru: - A patra problemd - ag wea s[ ni se prezinte figele postului la qefii de
compartiment gi servicii qi a celor doi consilieri ai primarului sd gtim gi noi cui
trebuie si ne adresdm c6nd vrem sd iniJiem proiecte de hotiirAre.
- La al cincilea punct, domnule Primar, aq wea ca la qedinla urmitoare sd ne
blgati la mapd Informarea pe care ne-ali prezentat-o luna trecuta.

Dl. Primar: - Este la punctul 2 pe ordinea de zi.
Dl. Cojocaru: - Nu, informarea de pe care aJi citit hura trecutd. Din procesul verbal iau doar doud

rdnduri in care se spune c6 totalul datoriilor se ridicE la aproximativ I 15 miliarde
lei. La mapd" din p6cate, avem o informare din care dacd adunlm prin toate
metodele, ii punem pe toti cei patru profesori de matematic5, nu putem ajunge la
suma aia. Vreau sd vd informez ci niciodati nu poli sA estimezi niqte venituri gi
nigte cheltuieli {ErI si faci un teu contabil, o egalitate. Daci noi estimim venituri
de 2 lei 9i la cheltuieli trebuie si avem tot 2 lei. Nu pot si estimez 2 lei venit gi cd
cheltuiesc 4. Din start cine a f cut aceast6 situalie a ftcut-o neprofesional.
Diferen{a dintre venituri gi cheltuieli referitoare la estimiri este de 2 312 000,
aproximativ 23 miliarde. Dacd impddim pe cele 7 luni, domnule primar, e

diferenla de 385354 lei pe lunE, adicd noi avem gaur6 lunar6, dupd situalia
dumneavoastra, de aproximativ miliarde. Deci situalia pe care ne-o prezentali in
gedinJa aceasta nu bate cu cealalt?L

Dl. Primar: - Aceasta este singura informare oficialE. V-am spus data trecut2l cd vd citesc nigte

date pe care .. .

Dl. Cojocaru: - Ne-ati adus la cunoqtinld qi ne-a1i citit o informare neoficiah? Domnule Primar,
dumneavoastrd ne-a1i citit gi s-a consemnat in procesul verbal datorii de

aproximativ 1 15 miliarde.
Dl. Primar: - Am spus: ,,motil'ul pentru care nu am pus-o la mapi a fost faptul cI nu mi s-au

transmis toate datele".
- Domnule Brujan, vd rog si spuneli care este situatia.

Dl. Cojocaru: - Doresc si ne dali date reale. Aici in situalia aceasta ci mai avem datorii de 30
miliarde la 30.06, dar de ce nu spuneli, domnule Brujan, care este contul de debit
la 30.06? Eu gtiu cd in casierie arn 2 lei, in banc6, in cont am 4 lei la data
respectivi gi weau sA trag o linie la datorii eu tin cont de banii dia care ii am.

Dumneavoastrd spuneJi ci avem datorie de 115 miliarde dar nu spuneJi cali bani
avem in cont, nici in trezorerie, nici in casierie. Pdi, vd jucati cu noi, domnule

Brujan?
Dl. Brujan: - Contul de debit nu pot sd vi-l spun eu. Contul de debit poate si vil spuni serviciul

de impozite qi taxe locale. Nu am de unde sd qtiu eu la cheltuieli.
Dl. Cojocaru: - Atunci cine ne poate spune de situalia aceasta?

Dl. Primar: - Informarea este semnati, deci gtili cine o face. Nu trebuie str mai intrebali.

Dl. Viceprimar: - Domnilor consilieri, domnule Primar, referitor la situalia contului de debit eu am

solicitat in scris citre Serviciul Impozite qi Taxe Locale, domnului Gidiu, 9i nu
gtiu de ce nici p6nd la ora aceasta nu am primit rispuns. Nu am primit contul de

debit. Nu am cerut sd fie defalcat pe impozit pe cl6diri, terenuri, taxa auto, ci total.

Daci domnul Gddiu poate s6-mi rtrspundi de ce nu l-am primit sau dacd nu a al'ut
timp, ascult cu mare interes.

- Referitor la proiectele de hotirdre pentru gedintd ar trebui gtiut ci acestea trebuie

s[ ajungl la doamnele de la Consiliul Local care h:rr.eazi pentru Consiliul Local

sd poatii fi introduse pe ordinea de zi, nu trimise pe la diferite birouri pentru a fi
Iinute pe birouri qi pe mese. Doamnele de la Consiliul Local lucreazi pentru

Consiliul Local 9i pentru cetitenii vizaJi in proiectele de hot6rAre. Probabil

dumnealor se subordoneazd Secretarului, nu se subordoneazd nici mie, nici gefilor

de servicii, nici Primarului sau consilierilor Primamlui. Probabil se subordoneazi

direct doamnei Secretar. Am finut si precizeze ca sA $tili demersul 9i cum se va

lucra de acum in acolo. Dacd gresesc cumva mE puteti corecta. Acestea sunt cele

doui probleme pe care le-am ridicat 9i aqtept un rdspuns de la domnul Gidau gi de



la dumneavoastrl sau de la doamna Gina. Daci gregesc imi cer scuze anticipat ii
agtept si le clarificdm pentru a nu mai fi probleme pe viitor.

Dl. Primar: - Da. Doamna Gina vd rog sd spuneti unde greqegte domnul viceprimar cdnd spune
ci Aparatul Consiliului Local se subordoneazl dec6t dumneavoastri gi Primarul
n-are nicio treab6.

D-na Secretar: - Nu... Este menlionat in Regulamenhrl de organizare gi firnclionare al Consiliului
Local Aparatul permanent, unde sunt prevezute gi atributiile, referitor la ...

Dl. Primar: - $i la organigrami.
D-na Secretar: - Nu la organigmm5, cI nu sunt trecute in organigramd atribuliile.
D-na Secretar: - In regulamentul de funcJionare al Consiliului Local sunt previzuE atributiile

Aparatului permanent al Consiliului local la Capitolul 8. Daci dorili dau citire
intregului capitol 8. Md ascultali?

Dl. Pregedinte: - Faceii o sintezd!
D-na Secretar: - Scopul Aparatului permanent este de a derula in bune condilii pregltirea

proiectelor de hot2irfi pentru a putea fl inscrise pe ordinea de zi a gedintei
consiliului local, potrivit procedurii stabilitii prin prezentul regulament.
- Secretarul municipiului Motru coordonezd activitatea personalului aparatului
permanent, deci ele se subordoneaze direct mie in ceea ce privegte indeplinirea
atributiilor legate de pregitirea gedinlelor Consiliului Local.
- Evidenta prezentei la serviciu se face tot la fel de Secretarul Consiliului Local.
- Aparatul Permanent indeplinegte qi alte atribulii incredinlate de primar, consilieri
qi secretar. Aceasti precizare se regAseite la art. 161, lit.'h" din Regulament.
Atributiile se completeazi cu cele din figa postului, stabilite de Secretar pentru
fiecare persoanl in parte. Pe ldnge atribuliile stabilite de Secretar indeplinegte gi

alte atribu1ii...
Dl. Pregedinte: - Sd inlelegem ce are dreptate?
D-na Secretar: - Are dreptate, da... Dar poate sA primeasci Si alte insdrcindri qi de la domnul

Primar gi de la dumneavoastri ca gi consilieri locali.
Dl. Primar: - Ali citit Si pe cele din 215?
D-na Secretar: - Eu citesc din Regulamentul aprobat de Consiliului Local.
Dl. Pregedinte: - Domnule G6ddu, vd rog si rdspundeli la intrebare.
Dl. G6ddu: - Connrl de debite este un instrument de lucru al serviciului. NuJ veli glsi niciunde

in legislatie. Solicitarea aceasta este o fals6 problem6 qi un fetig al unor oameni.

De ceva timp se tot bate monedE pe . ..

Dl. Viceprimar: - Domnu Gddiu...
Dl. Giddu: - Vd rog si mI lSsati sd explic.
Dl. Viceprimar: - Vd rog sI nu vd jucati cu cuvintele.
Dl. Gdddu: - Nu mtr joc. Este o falsd problemi 9i un fetig.

Dl. Viceprimar: - Am trimis o adresi oficiall Ati rdspuns la adresi?

Dl. G6dau: - Nu pot sd vi rdspund la adresa aceea oficiald pentru cE prin sarcinile de serviciu

nu sunt subordonat viceprimarului.
D1. Viceprimar: - Atunci in calitate de consilier pot si vI solicit acest lucru. Vi rog sd consemnali'

Dl. GId6u: - Puteti sA solicitali. Dumneavoasffi nu puteli si acoperiti prin acea^stii cerere

anumite lipsuri care pot se existe prin alte p6di. Eu pot se va explic foarte bine

contul de debite.
Dl. Viceprimar: - Sd se consemneze in procesul verbal ci solicit sd mi se prezinte contul de debite

la3l. 12.2015 9i la 30.06.2016 defalcat pe persoani frzic6' juridicS'

Dl. Gdd[u: - Eu vi-l prezint, dar nu vd ajuti cu nimic.

Dl. Mirqu: - DomnJe Primar, aga cum a spus gi domnul Cojocaru, care are dreptate, ar fr bine

ca in informare sA fie trecute qi veniturile nu numai cheltuielile pentru a se

cunoa$te situalia in totalitate. Degeaba punem numai cheltuielile. Ca si fie corect,

domnule Primar, a treia oari, ca s6 elimindm disculia cu domnul Gdddu, pentru a

nu mai fi suspiciuni sgnt convins cd o sE intocmili o informare care si cuprindi 9i

veniturile.



Dl. Primar: - Vd asigur cd o sd primiJi o informare detaliatii privind contul de debite qi influenla
sau importanfa lui in bugettrl de venituri qi cheltuieli. VE asigur ci veti primi asta
gi atunci cAnd o veti avea veti face compara{ia in ce constau aceste debite gi de ce
sau cum pot fi luate in calcul la venituri. $i atunci vd veli convinge de ce nu se
regAse$te in aceastii informare.

Dl. Drighici: - vreau sr gtiu daci s-a inceput procedura de selectie pentru postul de Director la
Direclia Publicd.

Dl. Pregedinte: - Este proiect pe ordinea de zi in acest sens -,,Scrisoarea de a$teptnri".
Dl. Draghici: - Ag vrea sE ni se prezinte gi noufl documentele de la ANAF $i Curtea de Conturi qi

un raport al activitatii SIOMAX. Si vedem ce activitate a a!'ut.
Dl Cojocaru: - Eu am cerut in gedinla de luna trecutE situalia economicn la UATAA. Ati

conserDat in procesul verbal doamna Lonea? AJi trimis adresi acolo sI ni se
comunice?

D-na Secretar: - A fost prezent domnul Corcoat6.
Dl. Fotescu: - Vedeti, domnule Preqedinte, de ce este bine sd fie inregistrat.ii gedinta audio - video

pentru cA se poate dovedi. Vine iama gi oamenii ne intreabE care este situalia iar
noi nu qtim ce s[ rlspundem.

2. Informare privind situafia economico - financiari a municipiului Motru la 30.06.2016

9i estimiri pind la 31.12.2016 - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte: - lnformarea a}i alut-o la map6, afi luat la cunostinla $i $tili ce conjine, motiv

pentru care trecem la urmAtorul pmct de pe ordinea de zi.

3. Proiect de hotirire privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin
suplimentare cu suma de 150 mii lei, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl Pregedinte citeqte proiectul de hotirdre.
Dl Preqedinte: - Proiectul de hotir6re a fost analizat 9i dezbitut in comisii qi a primit avizul

favorabil.
Dl. Pregedinte: - Daci sunt discutii vd rog sd vd inscrieli la cuvAnt vi rog sE o faceti. Am discutat gi

in comisii, este vorba de nigte bani care vin pentru plata salariilor personalului de
la grEdinile. Daci nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotdr&e a$a cum a

fost redactat. Cine este pentru?
i, ,.ma votului exprimat proiectul de hotiirAre a fost votat cu unanimitate de

voturi 
"pentru' 

(19).
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

4. Proiect de hotirire privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea
de investi(ii gi crearea de noi Iocuri de muncii in Municipiul Motru, ini(iator - Primar
Jianu Gigel;

Dl Pregedinte citegte proiectul de hotirire.
Dl Pregedinte: - Proiectul de hot?irdre a fost analizat gi dezbdtut in comisii 9i a primit avizul

favorabil.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vi rog si vd inscrieli la cuvint.
Dl. Fotescu: - La mape este gi un aviz al Consiliului Concurenlei.

Dl. Pregedinte: - Avizul l-am primit azi. Este pozitiv. Discu{ii dac[ sunt.

Dl. Cojocaru: - Referitor la acest proiect nu pot si nu fiu de acord cu ajutorul acordat societiililor,
dar eu consider ci nu a fost intocmit cum trebuie gi vreau se vA punctez ceteva

puncte.
1. Investitorul care are angajati actualmente, de exemplu 5 oameni, nu primeqte

nicio inlesnire. Scutiri de taxe gi impozite vor primi numai cei care vor veni in
oraqul Motru gi vor crea locuri de munc5, corect?

Dl. Primar: - Nu neapdrat. $i cei care sunteJi qi angajafi. Mai ales pentru dumneavoastrd cei care

sunteti deja.
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Dl. Cojocaru: - Atunci nu ali formulat bine. Referitor la investitorii care sunt acum nu spuneti
nimic, numai de cei care vor veni.

Dl. Negrea: - Domnule Cojocaru, art. l0 spune aga: ,,Reduceri qi scutiri care se vor acorda
investitorilor persorme juridice care vor crea noi locuri de muncE in mwricipiul
Motru". Deci este vorba de crearea de noi locuri de muncE-

Dl, Cojocaru: - Daci eu am deja l0 angajati gi nu mai am posibilitatea de a crea noi locuri de
munctr, ci abia ii mentin pe cei l0 nu primesc scutire, dar acela care vine gi

argajeazA l0 oameni beneficiazi de scutire. Eu nu mai sunt la una cu acela cdruia
ii di reducere pentru ce mie nu-mi da(i.

- Eu o gAndeam pentru cei care fac produclie. Eu acum c61iva ani am vrut sA

deschid o afacere in vAnziri in Filia5i 9i primarul de acolo mi-a spus: ,,Domnu'nu
te suplra dar sunt strtul de cel care vinde marf6. Mie daci-mi vii s6-mi deschizi
ceva de produclie egti bine venit. i1i dau sediu, i1i dau scutiri".

- Noi aici incuraj[m pe cei care vin sd v6ndh iar cei care sunt gi ajutii bugetul
primdriei nu sunt ajutali cu nimic sau si producd?

Dl. Primar: - Aceastii hotirire este strins legat?i de situalia pe care am prezentat-o mai deweme,
situalia economicd, vine in sprijinul celor care vor si creeze locuri de munctr care

la rAndul lor genereaztr venituri la bugetul local. Nu sunt restrictii la domeniul de

activitate al societelilor comerciale nou create. Faphrl cI se vor crea noi locuri de

muncd, aceste locuri de munctr vor genera venituri la bugetul local. Nici nu stiim
sI ne gindim dacl sunt sewicii, daci e desfacere, come4 sau produc{ie.

Bineinteles cd ne-am bucura sd fie productie 9i daci vI uita{i mai bine reducerea

mare este pentru numirul mare de angajafi, iar numirul mare de angajali
presupune activitate de produclie mai mult ca sigur.

Dl. Cojocaru: - Eu mai veneam cu o completarea aicea.

Dl. Primar: - Vd rog.
Dl. Cojocaru: - Nu numai la clEdiri gi la parcul auto. De exemplu cel care are o fabrici de piine pe

l6ng[ clldire mai are pi 20 de magini.
Dl. Primar: - Acest lucru nu se poate. Spuneli domnul Gid6u.
Dl. Cojocaru: - De ce nu se poate?

Dl. Gldtru: - Am str spun, dar mai intAi a5 wea sI explic nigte lucruri care nu se pot face $i care

ar fi discriminatorii gi Tratatul de aderare al Uniunii Europene 9i Regulamentul de

aplicare interzic discriminarea. Nu ar fi trecut Si nu am fi primit aviz favorabil

daci spuneam ctr se acordi reduceri numai pentru productie. Prevederile din
schema de minimis nu trebuie sI fie discriminatorii intre tipul de activitili intre

diverse societ?iti. Singura modificare pe care au ficut-o a fost cd au scos, unde noi
am l6sat doar intreprinderile mici gi mijlocii gi intrau qi cele mari care nu se supun

ajutorului de minimis. Vreau sd vA spun c6, pentru a nu crede cA acesta este un

Aviz consultativ, Consiliul Concurentei este singurul organism al statului romdn

care prin Tratat asigurn legdtura intre Romenia gi Uniunea Europeanl 9i singurul

organism care line legitura intre fumizorul ajutomlui de minimis, care este

prim6ria in cazul nostru, gi beneficiarii care sunt societ?ilile comerciale. Nu am fi
putut sA spunem numai pe produclie pentru simplul fapt ci am fi venit cu o
discriminare gi spuneam din capul locului ci nu beneficia dec6t aceastii categorie.

De ce nu ar beneficia gi o societate din domeniul serviciilor care ar angaja 50 de

oameni, de exemplu? Aceasta ar fi fost intrebarea la care noi nu am fi putut

rispunde iar rlspunsul Consiliului Concurenlei ar fi fost neadmiterea ca atare sau

respingerea.

Dl. Murdeald: - De ce nu aplictr gi pentru mijloacele de transport productive, care ajut?i la

realizarea productiei? Eu am magini productive.

Dl. Gld6u: - Crearea de noi locuri de munctr presuprme in primul rAnd desf65urarea activitiitii
acestor oameni in clidiri 9i clidirea este a$ezaEi pe un teren.

Dl. Murdeala: - De ce nu s-a aplicat reducerea de minimis $i pentru ma$inile productive?
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Dl. Gdd6u: - Pentru simplu motiv cd reglementarea pe Ordonanla de ugenle . 77, aga cum a
fost modificatii cu ajutorul de stat gi de minimis, prevede ca pentru zona de
transport, inclusiv mijloacele de transport, aici gi sumele sunt mai mici gi pentru
acestea se fac scheme de ajutoare special destinate zonei de mnsport.

Dl. Murdeald: - De ce nu se acordi gi maginilor folosite pentru activitatea de produclie, a$a cum a
spus domnul Cojocaru care are activitate de produclie.

Dl. Gidiu: - Vd rog frumos si-mi spune(i cum putem cuantifica care sunt mijloacele de
transport pe care le folosim pentru cei l0 angajati?

Dl. Primar: - Acest proiect vizeazA qearca de locuri de munci. Daci locul de munci este ;ofer,
goferul igi desfdSoari activitatea la o fimrit, finna are un sediu gi un teren. E loc de
muncA creat qi firma beneficiazd de reducere. Este vizatii cl5direa gi terenul unde
noul angajat iqi desfigoartr activitatea.

Dl. Pregedinte: - Unde s-a aplicat in Fra?
Dl. Comoiu: - S-a aplicat gregit la Juncu pentru firma Nokia gi comisia a considerat un avantaj

economic. Consecinlele au fost retragerea a mii de euro gi scoaterea firmei de pe

piap. Nu ai voie sd faci avantaj economic unei firme in dezavantajul altor fimle.
Dl. Pregedinte: - Ati mai g5sit undeva in tari unde se aplic6?
Dl. Comoiu: - D4 in Botoqani, in Harghita.
Dl. Preqedinte: - Multe nu sunt, pentru ce eu am cautat $i nu am gisit.
Dl. Slapciu: - Domnule Gidnu, si ne puneli qi noui la dispozilie cAte un pliant ctr nu avem de

unde si qtim.
Dl. Cojocaru: - La punctr.rl 5 s-a fixat un maxim al schemei de 270 000 euro. Eu a9 pune ca in

2017 ca in loc de 60 000 euro str fie 100 000, in 2018 in loc de 90 000 euro si fie
150 000, in 2019 in loc de 250 000 euro.

Dl. GadIu: - Domnule consilier, nu se mai poate. De ce nu af fAcut acest lucru pdnd acum? A1i

avut in gedinlele de comisii proiectul cu anexele gi le putea(i modifica. Eram in
faza de aprobare gi le puteam modifica.

Dl. Primar: - Nu mai putem modifica. Odat?i primit avizul exact nu mai poate fi modificat.
Dl. Cojocaru: - Eu sunt de acord, nu sunt impotrivd" dar at wea sd fie ganditl mai bine, si fie

modificatii cu valori mai mari gi s[ fie gi pentru alte produse. Daci vine cineva 9i
angajeazt 100 de qoferi se incadreazi aicea?

Dl. Geddu. - lnventati o mie de motive...
Dl. Cojocaru: - Doar v-am intrebat.
Dl. Gidiu: - Dar v-am spus cI beneficiaz6 toli cei care creeazd noi locuri de munci.
Dl. Preqedinte: - Ce se intimpltr daci vin gi solicitii mai mult de 60 000 euro cAt avem prev6zufi in

20r62
Dl. Gadiu: - Scrie aici cd existi o listii de a$teptarc. Dacd deptrSim in primul an aceasti sumd

maximald, cel care rlmine pe dinafarl va fi primul c:re va beneficia anul

um6tor, Este regula primul venit primul servit. Potrivit Codului Fiscal cei care

depun aceastii cerere p6ni la 31.12.2016 beneficiazi incep6nd cu 01.01.2017, cei

care depun cereri pini la 31.12.2017 vor beneficia incepdnd cu 0l'01.20I8 9i a;a

mai deParte.

Dl. Primar: - Pdnf, acum nu am avut in Consiliul Local sau la oraq o mlsuri sau o propunere care

si vind in ajutorul, in sprijinul cuiva, iar acum cAnd exist'ii una incepem se spunem

cA poate o fi ceva, poate vom gSsi ceva.

Dl. Cojocaru: - Punem intrebtrri peftru ca noi nu am avut la mapa toate documentele'

Dl. Primar: - Doar avizul Consiliului Concuentei nu l-ati avut.

Dl. Cojocaru: - Pdi fdr6 aviz nici nu m-am uitat pe proiect. DacI nu aveali aviz nu avea rost sa

discuttrm.
Dl. Pintea: - Domnu cojocaru, Du am discutat o datii? Domnul Gtrdiu a explicat 2 ore .

Dl. Morega: - Domnilor consilieri, dactr ne uittrm pe bugetul schemei de ajutor de minimis

observim c6 in 2017 sunt 60.000 euro, aproximativ 2 miliarde jumdtate, 9i cred cd

Manufactura de Motru plntegte impozit anual de un miliard pe an impozit pe
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clddire qi teren. Practic daci Manufactura ar inchide aceastii firm5, ar gisi o
variant6 sd poati beneficia de acest ajutor, probabil cd ar lua tot bugetul.

Dl. Primar: - Asta insemndnd 400 de angajali. Da?
Dl. Viceprimar: - Cred cE este pulin eronat ce ne sprme domnul director Gidiu gi ne bagl in

Consiliul European Si tratat, nu e ctr nu se va putea da ajutor de reducere pentru
ma5ini. Eu vd spun cii firma de TAXI care are l0 angajati...

Dl. GIdIu: - Lbsali-ne cu firma de TAXI. Noi discutim de sute de angajati c6nd e vorba de
60 000 euro. $i firma de taxi are clddire gi teren, beneficia"i de scutiri pentru
acelea.

Dl. Viceprimar: - Este un lucru bun cd se incearctr ceva Nu exist?l ci nu se poate, problema este ca
trebuie si reluali procedura de la cap. Haideti se fim corecti unii cu al1ii, se

spunem adevdrul ctr se poate mari acest buget dar probabil documentalia trebuie
luatil de la inceput. S[ cerem alt Aviz, fdcutii adresd catre Prefectutr qi se va putea
modifica aceste elemente din contract, dar se intArzie. Atunci se poate mEri gi

bugenrl, se poate introduce gi pentru ma5inile care sunt folosite la activitatea de
productie.

Dl. GEddu: - Nu se poate. Cum putem arita care sunt maSinile aferente noilor angajati?
Dl. Slapciu: - E un proiect bun, daJi-i drumul! $i cind sunt proiecte bune ... Eu plitesc 200 de

milioane pentru o baracd gi o jumitate de miliard impozit la bugetul de stat. Nul
mai tergiversali p6nd la anu.

Dl. GId6u: - Pe acest proiect nu se va putea face modifictrri. Puteti face altul cu modificdrile
dorite, dar pAnI la aprobare mai dureazi gi astfel se va sculta perioada de

depunere a cererilor.
Dl. Primar: - Modificarea presupune alt buget, altil schemd. Propunerea aceasta este aprobati, are

aviz, nu mai putem modifica pentru ctr se respinge.
- Puteli inilia un alt proiect de ajutor de minimis pentru mijloacele de transport.

DacI nu iniliazi nimeni, il fac eu.

Dl. Viceprimar: - Nu mai trebuia iniliat un nou proiect, veneam cu amendamente pe proiect qi se

rezolva.
Dl. G6diu: - Nu se mai poate. Ce credibilitate mai avem noi la Consiliul Concurenlei? Acesta

este un instrument modem gi serios.

Dl. Negrea: - Domnul Gtrddu a spus cd normativele Uniunii Europene nu sunt pentru tftmsport.

Dl. Petrescu: - vrem sau nu wem plenul hot?ird5te. E un inceput bun. Haideti s6J vot?im cu cele

doui amendamente .

Dl. Murdeald: - Este vreo condilie pentru limitii de vArstil Au mai fost proiecte finantate de UE cu

limitii de vArstii de 40 de ani pentru cel care-l acceseazi.

Dl. Primar: - Nu este limitE de v6rstii. Ajutorul se dd pentru locurile de munci noi create, iar

ajutorul se dd pe o perioadi de 3 ani, dupd cum ati vizut de la an la an suma cregte

de la 60 000 euro la 120 000 euro. Cei care au obtinut in primul 
-an continui in

anul urmitor. in anul urmdtor mai putem inuoduce alte societilli. ln al treilea an

suma e mare gi va acoPeri Plaja-
Dl. Pregedinte: - Doamna Mari, ce amendament ali prins acolo?

D-na. Lonea: - Deocamdati nu a1i flcut niciun amendament supus la vot pentru a co[semna,

Dl. Cojocaru: - Cer4i alt aviz!
Dl. Gddiu: - Trebuie alt proiect.
Dl. Cojocaru: - Alt proiect, altfel nu-l votiim. De ce spunefi ca nu se poate?

Dl. Negrea: - Avem aici un specialist care spune cI nu se poate.

Dl. Fotescu: - Aveli impresia ctr la Consiliul Concurentei se dau avizele atit de ugor?

Dl. pre$edinte: - Deci, Am inleles ci amendamentele sunt pentru acordarea ajutonrlui 9i pentru

mijloacele de transport gi mdrirea sumelor estimate in cei 3 ani.

Dl. Gnd6u: - Dacd il votaJi aga e ca gi cum n-ar fi. Respingeli-l!
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotirare aga cum a fost redactat. Cine este pentru?

Dl. Fotescu: - Vi rog sa notali nominal voturile pentru a Sti oamenii cum s-a votat.

Dl. Cojocaru: - il vottrm cu amendamenhrl nostru.
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Dl. Pregedinte: - L-am supus la vot a$a cum a fost iniliat.
Dl. Petrescu: - Haideli siJ votim ata pentru a da posibilitate la acegti oameni care vin aicea sI

nu zici cd noi suntem Gicd contra.
Dl. Viceprimar: - Domnul Primar s[ ia in calcul gi varianta noastri.
Dl. Petrescu: - Domnul Primar o sd ia in calcul gi varianta propustr.

Proiectul de hotilrAre a fost supus la vot in forma iniliald.
in urma vofului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de voturi

,pentru' (19).
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

5. Proiect de hotiirire privind premierea sportivilor din municipiul Motru pentru
performantele obfinute la Campionatele Nafionale ale Rominiei - 2015 Ia lupte libere,
ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl Pregedinte citeEe proiectul de hotiir6re.
Dl Pregedinte: - Proiectul de hotir.ire a fost analizat 9i dezbltut in comisii gi a primit avizul

favorabil.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vi rog si vtr inscrieli la cuvAnt, dacd nu supun la vot proiectul

^ de hotilrdre a5a cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotllrire a fost votat cu unanimitate de

voturi ,pentru' (19).
D-na Secretar: - Proiectul a trccut.

6. Proiect de hotlrAre privind premierea elevului Biilan Ion Denis pentru rezultaful
obfinut la Concursul de matematicl memorial ,Preda Filofteia'' Edifia a XXfI - a,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl Preqedinte citeqte proiectul de hot?inire.
Dl Pregedinte: - Proiectul de hot2irAre a fost analizat gi dezbdtut in comisii $i a primit avizul

favorabil.
Dl. Pregedinte: - DacE sunt discufii vi rog sd vd inscrieJi la cuvAnt.

Dl. Petescu: - Vreau si clarifictrm procedura premierii elevilor. Solicit directorilor care sunt aici
si facd un Regulament in acest sens.

Dl. Pregedinte: - Nu sunteti mai interesat dumneavoasEtr ca mine.
Dl. Petrescu: - Mi se par lucruri subiective. Sunt copii cu coeficient de inteligenlI ridicat care nu

au suport gi sunt dezavantaja{i. Nu beneficiazA de relalia de comunicare qi nu
ajung str fie premiafi.

Dl. Primar: - Aveli perfect?i dreptate ii voi avea grijd sI venim in Consiliu cu un Regulament.

O sn iniliem un proiect de hotiirAre in acest sens.

Dl. Pregedinte: - il facem. DacE nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotirAre aga cum a

fost redactat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotilr6re a fost votat cu unanimitate de

voturi ,pentru' (19).
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

7. Proiect de hottrrire privind stabilirea catitifii de reprezentant al municipiului Motru
in Adunarea Generaltr a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitarl ln Domeniul
Serviciilor Publice de Salubrizare ,ADIS' Gorj, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl Pregedinte citegte proiectul de hotiir.ire.
Dl Pregedinte: - Proiectul de hotiir6re a fost analizat gi dezb6tut in comisii Si a primit avizul

favorabil.
Dl. Pregedinte: - Dactr sunt discutii vI rog sE vii inscrieti la cuvAnt, daci nu suprm la vot proiectul

de hot?ir6re aga cum a fost redactat. Cine este pentru?

io ,,.m" votutui exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu unanimitate de

voturi .pentru' (19).
D-na Secretar: - Proiecnrl a trecut.
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8. Proiect de hotilrAre privind aprobarea componenfei Comisiei tehnice de amenajarea
teritoriului 9i urbanism , inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl Preqedinte citegte proiectul de hot?irdre.
Dl Preqedinte: - Proiectul de hot?ir6re a fost analizat $i dezb6tut in comisii gi a primit avizul

favorabil cu amendamentul ca numdrul membrilor comisiei si fie de 5, respectiv
primele 5 persoane nominalizate in proiect.

Dl. Pregedinte: - DacE sunt disculii vd rog sd vtr inscrieti la cuvAn! dacl nu supun la vot proiectul

^ de hotiirAre a;a cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru' (19).
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

9. Proiect de hotlrire privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publicl la nivelul
Municipiului Motru gi aprobarea Regulamentului de organizare gi funcfionare al
Comisiei, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl Pregedinte cite$te proiectul de hotirAre.
Dl Pregedinte: - Proiectul de hotirdre a fost analizat gi dezbdtut in comisii gi a primit aviz

favorabil.
Dl. Pregedinte: - DacA sunt discutii vd rog si vi inscrieli la cuv6nt, dactr nu vd rog si faceli
propuneri pentru constituirea Comisiei Locale de Ordine Publici la nivelul municipiului Motru.
Dl. Viceprimar : - Propun pe domnul Mirqu.
Dl. Fotescu: - Propun pe domnul Pintea.
Dl. Popescu : - Propun pe domnul Cojocaru.
Dl. Coltatu : - Propun pe domnul Petrescu.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea pentru domnul Mirgu. Cine este pentru?

io or., votului exprimat propunerea a fost votatil cu 18 voturi ,pentru', domnul Mirgu
abfinindu-se de la vot.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea pentru domnul Pintea. Cine este pentru?

in urma votului exprimat propunerea a fost votattr cu 5 voturi ,pentru' 9i 13 voturi
,impotrivi', domnul Pintea abfinindu-se de la vot

Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea pentru domnul Cojocaru. Cine este pentru?

io ur-" votului exprimat propunerea a fost votattr cu 12 vofuri ,pentru' 9i 6 voturi
,impotrivtr" domnul Cojocaru abtinindu-se de la vot.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea pentru domnul Petrescu. Cine este pentru?

io u.." votului exprimat propunerea a fost votafil cu 12 voturi ,pentru' 9i 6 voturi
,,impotrivl' domnul Petrescu abfinindu-se de la vot.

Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiecnrl de hotEr6re, comisia av6nd urmitoarea componenld:

Mirgu Vasile, Cojocaru Ion gi Petrescu Ilie. Cine este pentru?

in u"ma votului exprimat proiectul de hotiirire a fost Yotat cu 13 voturi ,pentru" 9i 6

voturi ,inpotrivl'.
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

10. Proiect de hotiir6re privind desemnarea consilierilor locali ce vor participa la
adunlrile strteqti in vederea alegerii delegatului sitesc din cadrul satelor
apa4inltoare municipiului Motru, initiator - Primar Jianu Gigel;

Dl Pregedinte citegte proiectul de hot?irare.

Dl Pregedinte: - Proiechrl de hottrrflre a fost analizat qi dezbitut in comisii 9i a primit aviz

favorabil.
Dl. Pregedinte: - DacA sunt disculii vd rog si vi inscrieli la cuvant, daci nu vI rog sd faceli

propuneri pentru desemnarea consilierilor locali ce vor participa la adun6rile sitegti in vederea

alegerii delegatului sltesc din cadrul satelor apa4inetoare municipiului Motru.
Dl. Viceprimar : - Propun pe domnul Ardeiu.
Dl. Petrescu: - Propun pe domnul Rtrdulescu.
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Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea pentru domnul Ardeiu. Cine este pentru?
In urma vofului exprimat propunerea a fost votattr cu 12 voturi ,pentru, 9i 6 voturi

,,impotrivl', domnul Ardeiu abfinindu-se de la vot.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea pentru domnul R.trclulescu. Cine este pentru?
In urma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 12 voturi ,pentru' 9i 6 voturi

,impotrivl" domnul Ridulescu abfinAndu-se de la vot
Dl. Pre$edinte: - Supun la vot proiectul de hot2lnire, cu propunerile votate. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hottrrlre a fost votat cu 13 voturi,pentru' ti 6
voturi ,impotrivii".

D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

ll. Proiect de hotirire privind infiintarea serviciilor sociale care vor functiona in
Ciiminul social - Centru de asistenttr pentru penroanele aflate in dificultate qi

aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare al fiecirui serviciu, inifiator -
Primar Jianu Gigel;

Dl Pregedinte citegte proiectul de hotirAre.
Dl Pregedinte: - Proiectul de hottrrdre a fost analizat $i dezbdtut in comisii gi a primit avizul

favorabil.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vn rog si vd inscrieti la cuvdnt, daci nu supun la vot proiectul

^ de hotiirAre aga cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire r fost votat cu unanimitate de

voturi ,pentru' (19).
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

12. Proiect de hottrrire privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i functionare
al Ciminului social - Centru de asisten(l pentru persoanele aflate in dilicultate,
ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl Pregedinte cite$te proiectul de hottrrdre.
Dl Preqedinte: - Proiectul de hotiir6re a fost analizat gi dezbdtut in comisii gi a primit avizul

favorabil.
Dl. Pre$edinte: - DacI sunt disculii vi rog si vi inscrieJi la cuvant, dacl nu supun la vot proiectul

de hotdrAre a;a cum a fost redactat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de

vofuri ,,pentru" (19).
D-na Secretar: - Proiectul a uecut.

13. Proiect de hottrrire privind inchirierea spafiului proprietate privatl a municipiului
Motru situat in zona blocului A - parter, B-dul Trandafirilor, inifiatori - consilierii
locali - Cojocaru Ion, Popescu Ion' Morega Costel Cosmin, Mirgu Vasile, $urlin
Marilena, Ardeiu Riizvan Remus, Stelian Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Petrescu

Ilie, Coltatu Neghinl Constantin, Rldulescu Cristian, Glomnicu Alexandru 9i
Sanda lon;

Proiechrl de hotir6re a fost retras.

14. Proiect de hottrrire privind aprobarea brangtrrii in mod gratuit la Reteaua de

distributie a atimentiirii cu api potabili a satelor apartinitoare municipiului Motru a

cetifenilor din satete Plogtina, Roqiufa, Insurifei, Leurda, Horigti, initiatori
consilierii Iocali - Cojocaru Ion, Popescu Ion, Petrescu Ilie' Colfatu Neghinl
Constantin gi Rtrdulescu Cristian.

Proiechrl de hotdr6re a fost retras.

15. Proiect de hotiirAre privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale

C.L. Motru nr. I qi 6 constituite prin H.C.L. nr.6122.06.2016, inifiator - Comisia nr.3
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a Consiliului Local Motru ,Juridicii qi disciplintr, respectarea drepturilor qi
liberttrfilor cetltenilor, sesizliri gi reclamatii;

Dl Preqedinte citege proiectul de hotiirire.
Dl Pregedinte: - Proiectul de hotiirdre a fost analizat Si dezbetut in comisii 9i a primit avizul

favorabil.
Dl. Pregedinte: - Daci sunt disculii vi rog si vI inscrieti la cuvAnt, daci nu supun la vot proiectul

^ de hot2lr6re aSa cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru' (19).
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

16. Proiect de hottrr6re privind alegerea preqedintelui de gedintn al Consiliului Local al
municipiului Motru pe perioada septembrie - noiembrie 2016, initiator - Comisia nr.
3 a Consiliului Local Motru 

"Juridicn 9i disciplinil, respectarea drepturilor 9i
Iibertlfilor cettrfenilor, sesiztrri gi reclamafii;

Dl Preqedinte citegte proiectul de hotiirdre.
Dl Preqedinte: - Proiectul de hot?ir.ire a fost analizat gi dezbltut in comisii qi a primit avizul

favorabil.
Dl. Pregedinte: - DacA sunt discutii vd rog sI vi inscrieti la cuvint, dacd nu vd rog sd faceti

propuneri pentru alegerea pregedintelui de qedinli care va conduce lucririle
Consiliului Local Motru pentru urmatoarele 3 luni.

Dl. Viceprimar: - Propun pe domnul Mirgu.
Dl. Pregedinte: - Dacf, nu mai sunt alte propuneri supun la vot proiectul de hot?irdre cu propunerea

pentru ca domnul Mirqu sd fie pregedinte de gedintl pentru urmAtoarele 3 luni
(septembrie, octombrie 9i noiembrie). Cine este pentru?

io ,r.-a votului exprimat proiectul de hotiirAre a fost votat cu unanimitate de
voturi ,pentru' (19).

D-na Secretar: - Proiectul a trecut,

17. Proiect de hotiirire privind constituirea Comisiei pentru elaborarea documentului
,,Scrisoare de aqteptiri' necesarl stabilirii criteriilor de selecfie a candidafilor pentru
posturile vacante de membri in Consiliul de Administrafie la Direcfia Publici Motru
S.A., inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl Pregedinte citeqte proiechrl de hotiir6re.
Dl Preqedinte: - Rog Comisiile de specialitate nr. I gi nr. 3 sA se retragA pentru a aviza proiectul de

hotiirAre.
Proiectul de hotdrdre a fost analizat gi avizat favorabil de ctrtre Comisiile de specialitate.

Dl. Preqedinte: - Daci sunt disculii vd rog sA vA inscrieli la cuvdnt, dactr nu vd rog sd faceti

propuneri pentru constituirea Comisiei pentru elaborarea documentului ,,Scrisoare de a;teptnri".
Dl. Popescu: - Propun pe domnul Cojocaru.
Dl. Mirgu: - Propun pe domnul Morega.
Dl. Fotescu: - Propun pe doamna Ra1.

Dl. Stelian: - Propun pe domnul Glomnicu.
Dl. Mirqu: - Propun pe domnul Ardeiu.
Dl. Pre$edinte: - Supun la vot propunerea pentru domnul Cojocaru. Cine este pentru?

in u"-, votului exprimat propunerea a fost votatll cu 12 voturi ,,pentru' 9i 6 voturi
,impotrivll', domnul Cojocaru abfinlndu-se de la vot

Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea pentru domnul Morega. Cine este pentru?

in u"ma votului exprimat propunerea a fost votattr cu 12 voturi ,pentru' 9i 6 voturi
,,impotrivtr" domnul Morega abfinindu-se de la vot.

Dl. Presedinte: - Supun la vot propunerea pentru doamna Rat. Cine este pentru?

in urma vofutui exprimat propunerea a fost votattr cu 18 vofuri ,pentru', doamna Rat
ab(inindu-se de la vot.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea pentru domnul Glomnicu. Cine este pentru?
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in u"ma votului exprimat propunerea a fost votatl cu 18 vofuri ,,pentru', domnul Gtomnicu
abfinindu-se de la vot.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea pentru domnul Ardeiu. Cine este pentru?
In urma votului exprimat propunerea r fost votat:l cu l8 voturi ,pentru', domnul Ardeiu

abfinindu-se de Ia vot
Dl. Pregedinte: - Comisia este constituit?i din: Cojocaru Ion, Morega Costel Cosmin, Rat Jana

Daniela" Glomnicu Alexandru qi Ardeiu Rizvan Remus.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiecnrl de hotirdre. Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hottrr0re a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru' .

D-na Secretar: - Proiectul a trecut,

l8.Proiect de hottrr6re pentru modificarea rrt. I din HCL nr. 76D5.04.2013 ,privind
reglementarea regimului de aprovizionare gi acces al autovehiculelor in mna Pie(ei
Centrale din municipiul Motru', inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl Preqedinte citegte proiechrl de hot5rire.
Dl Pregedinte: - Rog Comisiile de specialitate nr. I gi nr. 3 si se retragi pentru a aviza proiectul de

hotiinire.
Proiectul de hotiir6re a fost analizat 9i avizat favorabil de citre Comisiile de specialitate.

Dl. Pregedinte: - DacE sunt disculii vf, rog str vd inscrieli la cuvAnt, dacii nu supun la vot proiectul

^ de hotirdre aqa cum a fost redactat. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hottrrire a fost votat cu unanimitate de

voturi 
"pentru' 

(19).
D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

19. Proiect de hotirire, privind aprobarea organigramei, numirul de personal gi statul
de functii al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent 9i
serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru pe anul 2016, initietor - Primar
Jianu Gigel;

Dl Preqedinte citegte proiectul de hotiilrire.
Dl Pregedinte: - Rog Comisiile de specialitate nr. I pi nr. 3 sa se retraga pentru a aviza proiectul de

hotirire.
Proiectul de hotir6re a fost analizat 9i avizat favorabil de cltre Comisiile de specialitate.

Dl. Pregedinte: - DacA sunt disculii vd rog str vi inscriefi la cuv6nt, dacd nu supun la vot proiectul
de hotiirire a5a cum a fost redactat. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiecful de hotir6re a fost votat cu 14 voturi
,pentru' gi 5 

"abfineri'.D-na Secretar: - Proiectul a trecut.

20. Probleme curentes
Cererea nr. 25413 /10.08.2016 a domnului Burghel V. Ion din localitatea Ploqtina.

Dl. Pregedinte: - La probleme curente avem o cerere a domnului Burghel Ion'
Dl. Cojocaru: - Aceasttr cerere este adresatii domnului Primar, da? Domnul Burghel este din

localitatea Plogtina gi in cerere intreabd cauzele neaplic6rii sentinfei civile.
Domnul Primar o di doamnei Sfioescu Gin4 doamna Stroescu a pus-o la map6.

De ce?
D-na Secretar: - Av6nd in vedere ctr in cuprinsul cererii domnul Burghel face trimitere la

Consiliul Local, am considerat necesar cE trebuie str fi1i 9i dumneavoastrd

informati cu privire la solicitare.
Dl. Cojocaru: - in atribulia mea nu intr6, la aceasta sa rlspund[ doamna Stroescu.

D-na Secretar: - Este la mapi doar pentru luare la cunogtinli.
Dl. Pregedinte: - Se inscrie cineva la cuvint la ultimul punct?

Cetiitean: - Ridic problema cAinilor din orag. Haideti si facem ceva cu ei.
Dl. Cojocaru: - AIi vazut ca pe acela l-au arestat cI a dat cu piciorul in ciine.
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Cetilean: - Aga e.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu se mai inscrie nimeni la cuvAnt, la probleme curente am sI spun cdteva
lucruri. Am si scriu: S.O.S. UATAA. Atenlie administratori! De ce a ajuns
UATAA unde a ajuns? Pentru ce in ultimii 4 ani mi s-a dat, datorite conflictelor
politice, mi s-a dat cdrbune la preful mediu pe companie. Ceilalti 4 ani inainte
cAnd a fost Burlan la conducere mi s-a dat la prelul mediu Rogiuta, Lupoaia, cu un
pret mai mic cu 16 lei /tonI. UATAA consumtr 450 de tone pe zi. inmullili cu 16
lei sd vedeli cE noi in aceEi ultimi 4 ani am dat la UATAA vreo 4,5 milioane in
plus. O sE vE spun ce ar trebui sd facem $i ar fi trebuit se facem imediat de c6nd a
venit SIOMAX - ul pentru cd e o insolventi artificialI" indus6. Deci 45 de
miliarde am dat in plus pe cdrbune.

2 - S-a desprins Aparegio. A plecat cu sold 0. Ne-a lSsat datoriile la aptr, canal.
3 - Primlria are de dat la UATAA pe agent tennic - 2 miliarde.
4 - 13 miliarde subventiile, nu s-a dat un leu din subvenJii.

- LuaJi fiecare dintre dumneavoastrtr gi calculaJi acasi gi vi spun eu c5, d6nd la o
parte salariile la asociatii, 60%o este costul agentului termic. Adunate toate fac
weo 80 miliarde qi noi aveam de dat la C.E.O. 100, aproximativ.

- Avem de luat de la populalie 200. Ce insolventi e asta?

Dl. Viceprimar: - Insolvenla a fost cerutii de C.E.O., unde o mare parte din datorii era de la
angajatii C.E.O.

Dl. DrAghici: - Cine a aprobat aceastE insolventi?
Dl. Pregedinte: - Altceva plgubos pentru UATAA, acum, in continuare. Dumneavoastre ili cat

curent produce UATAA pe zi? 250 milioane lei/zi. Domnule Drlghici, lucrali
acolo gi mi puteli contrazice.
- Altcev4 cine a f6cut contractul de intrare in insolvenlA? C.E.O. Noi stiinr[m gi

nu contestarem gi frcurtrm contractul sE dim la SIOMAX 20 milioane in fiecare
lurrt Si 2,63% din incasdri.

Dl. Draghici: - Inclusiv din energia electricd.
Dl Preqedinte. - Eu am plitit in plus 5 milioane. $i din aceia a luat SIOMAX-uI 2,63%.
Dl. Drdghici: - Nu inteleg de ce SIOMAX - ul ia gi din ajutorul pe care niJ di statul noui.
Dl. Pregedinte: - Pentru ctr aqa este facut contractul. L-ali contestat?

Dl Primar: - Sunt perfect de acord. Am constatat. Mai sunt mai multe pe care nu le gti1i.

Dl. Pregedinte: - Eu am spus in mare.
Dl. Primar: - intrebarea mea pentru dumneavoastra este: ,,Cine considerali ctr ar fi trebuit sa fie

primul care sa aiba atitudine in sensul acesta?"

Dl. Fotescu: - Pregedintele consiliului de administralie?
Dl. Slapciu: - Domnul Sanda.

Dl. Fotescu: - De ce nu aJi spus p6nd acum?
Dl. Prepedinte: - Pdi 9i ce, eu am ficut contrachrl?
Dl. Pregedinte: - Pii, cine a ficut contractul? Ce vini am eu. Ali fost in consiliul de administraiie,

care sunt prerogativele? Ce trebuie frcut de urgenli de primdrie? Primtrria

valideazl gi auditeazd asociatiile de locatari. La UATAA asocialiile plitesc august

2013 cildura, la gunoi sunt 0, la api - canal, unde 9i acolo e o coui parte mare, au

doui trei luni in urm6. Acestea sunt cauzele la UATAA.
- Ce se poate face?

Dl. Primar: - Observ ci gi dumneavoastre ati constata problemele pe care le-am constatat. Nu
gtiu dacl le Stili unele de la mine sau de la altcineva.

Dl. Preqedinte: - Le gtiu de la mine. Primul lucru care trebuie sIJ faceli este auditul. DacE a incasat

astnzi 100 milioane, di l0 milioane deoparte pentru salariile qi dupd aceea sd dea

la UATAA cota parte (60%). Altfel ne batem joc de orag.

Dl. Primar: - Exact in acest sens se lucreazi-
Dl. Slapciu: - Domnule Preqedinte, dacd imi permiteli, din 215 miliarde 70 miliarde sunt

penalitiili. Aplecati-vi cdtre asocialiile de proprietari care au pus penalitdli
cetilenilor municipiului Motru. Am auzit pe cineva ci sunt mineri. Si dacd sunt
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mineri, ce? Nu au voie si stea in orag? Unii suntem privali, allii mineri, cum
adic6? Ideea este 0.04 % sunt penalitii{i pe zi in condiliile in care se percep de
asociatiile de proprietari 0,01% lzi.De4olJ, mai mult.

Dl. Pregedinte: - Avem 30 de luni in urmd neplattr la energia termicd de ctrtre asociafii, iar la gunoi
suntem la zi.

Dl. Viceprimar: - Avefi in mare parte &eptate, dar nu total. Ati adus in discutie faphrl cI la gunoi
sunt la zi. Plata la gunoi este infie 2000 9i 5000 lei pe luni, iar la UATAA este
vorba de sute de mii sau milioane. Pentru ca asocialiile si nu inregistreze
penalrtitli trebuie si aibd c6teva servicii achitate la zi. Penalitiilile incasate de
asociatii de la populaliei sunt pentru cE in urma controlului Cu4ii de Conturi,
aceasta a ldsat ca misuri perceperea acestor penalitef.
- Am auzit vorbindu-se de mineri. Foarte bine cd sunt mineri, dar sd nu uit?im cI
insolvenJa a fost cerutA de C.E.O. unde 30 - 40 miliarde sunt datoriile celor care
lucrcazl in sistemul C.E.O. Despre aceasta a fost vorb4 nu cil nu au dreptul de a
sta in acest oraq. Trebuie spus acest lucru pentru a gtii toli oamenii. Problema este
cE nu se pot achita aceste datorii de cltre cetiileni, sau cei care pot si le achite nu
doresc.

Dl. Cojocanr: - Nu au oarnenii bani.
Dl. Viceprimar: - Mai sunt 9i care au.
Dl. Primar: - Mai am o rugiminte la dumneavoastri. Ag weq pentru ce tot au venit

reprezentanlii firmei cu care urma sd facem un parteneriat pentru proiectul
Program Operalional Capital Uman, pentru cd tot vorbim de datorii ti oamenii nu
au bani si qi le achite.

Dl. Pintea E.: - Numele meu este Emilian Pintea. Sunt pregedinte al Asocialiei Consuetudinis.
Am venit pentru prima dat6 aici datorit?i fapnrlui ce Motru este pe o listii prin care
poate accesa aceste fonduri. Acesta este motivul prezentei noastre aici, o prezenp
destul de grabitA pcrtru cI expiri termenul pe 15 septembrie. Este vorba de
ajutorarea persoanelor marginalizate, mai precis este vorba de un proiect care
aduce in zonl vreo 5-6 milioane de euro pentru nigte cursuri care se vor face pe o
perioadtr de 3 ani Ia un grup tintii de 550 de persoane, pregeteam pentru ni$te
meserii care ne erau indicate de ctrtre agentii economici din zontr, pleteam acestor
perso re o subvenlie de 800 lei/lunn pe perioada desfdqurnrii cursului, iar la
sfhrgit pentru un procent de 7,5%o, aproximativ 40 de persoane, infiinlam ni$te
societ?i{i comercialc sau PFA - uri gi le acordam o subventie de 25 000 euro
pentru achizilia de echipamente gi materiale. Era implicat2i 9i o gcoald din
localitate unde erau plntili profesorii sE facii o parte din cursuri gi 30 de elevi
primeau rechizite pcntru o perioadE de 3 ani gi doui tabere qcolare pe an. Interesul
nostru era ci noi primeam bani pentru derularea acestui proiect de la fondurile
europene.

Dl. Viceprimar: - Practic dumneavolstr:.-r sunteti un ONG.
Dl. Pintea E. - Da.
Dl. Viceprimar: - Care sunt costurile Consiliului Local?
Dl. Pintea E: - 0.
Dl. Viceprimar: - Faceli activitate:r uceasta benevol?
Dl. Pintea E. -Noi suntem part! rcri cu dumneavoastri. Ne luEm banii prin proiect.
Dl. Viceprimar: - SpuneJi in proiect de persoane marginalizate. Ce inseamnl persoan5

marginalizatii?
Dl. Pintea E. : - Persoand care nu are venit.
Dl. Slapciu: - Pot sd se asociezc intrc ei, cei ce primesc 25.000 euro, sd formeze un grup?
Dl. Pintea E. : - Da.
Dl. Murdeald: - Am fdcut o investilie in Motru de aproximativ 2 miliarde lei. Nu am primit

subvenlii pentru ci nu sunt trecut in Registrul Agricol cu terenul. Nu am putut sA

derulez programe de finanJare. At6ta timp c6t ne vin niqte bani in localitate, vi
rog mult de tot, insistent, nu am nimic cu nimeni, reluati gi punelr p€ tapet chestia
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asta $i luali banii. Cei 60 000 euro aprobati in proiectul anterior nu o sd-i ianimeni decat daci.vine.r" gr,rp fna 9i o re fu"a 
""rru 

in urmetoml-intervar de
r\r \r^__^-. timp.,V5 rog_mult de tot luali banii de la comuritatea europeana. 

-*'* *
ul. Negrea: - f inand cont cE situalia s-a schimbat, domnii ne-au prezentai detaliile putem supunela vot.

- Nu se poate pentru cd nu a fost votat pentru a fi introdus pe ordi nea de zt.
- Putem face o gedinti de indatii pentrua fi analizat gi discitat aga cum nebuie.- Nu mai este timp. Pe data de 15 septembrie se inciride Axa.
- Noi avem depuse 4 proiecte, mai avem 4. pentru noi este bine dacd-l facem gi pe
acesta, dacd nu, vom colabora de acum.inainte pentru alte proiecte, a"* 

"a 
ul"lti

bani vor fi treculi. Deci dumneavoasH hottrrAti acest lucru.'
- Facem luni gedinta
- Dace este luni, e OK.
- Se poate doamna Secretar?
- ln cadrul unei qedinte de indat?i se poate, dar acum nu pentru cd s-a votat.
- 

-Dac! 
nu mai surt discutii declar inchise lucrdrile gedinlei ordinare publice din

data de 25.08.2016.

Nemaifiind disculii lucrErile gedintei ordinare publice a Consiliului Local Motru au
fost declarate inchise, fapt pentru care s-a incheiat pr"r.nn l proces _ verbal.

ir.mocrrm, -ULoNEA vASILrc e ' ,// tl
LJRsoNru eNe oeuEla" 6f^f,

Dl Pregedinte:
Dl. Mirgu:
Dl. Primar:
Dl. Pintea E.

Dl. Cojocaru:
Dl. Pintea E.:
Dl. Cojocaru:
D-na Secretar:
Dl. Pregedinte:

PRE$EDTNTE DE 5nOnqi,
sArtrPA roN
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