
Proces - verbal

incheiat a2i27.08.2018 cu ocaziagedinfei de indatd a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenli 13 consilieri locali din totalul de 19 in functie. La qedinfd participd, doamna

Secretar - Stroescu Gina, domnul Popescu Daniel - Director Direcfia de Cultur6, domnul
Pdun Marian - $ef Serviciu Resurse LJmane, Informatizare, Programe gi Proiecte Comunitare,
doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al
Consiliului Local Motru. De la qedinld lipsesc consilierii locali: Collatu Neghina Constantin,
Petrescu Ilie, Petrigor Florentina Eugenia, Ra! Jana Daniela, Stelian Vasile qi $urlin
Marilena.

D-na. Secretar: - $edinfa este statutar[, fiind prezen[i un numir de 13 consilieri locali din cei 19
in funclie, fapt pentru care lucrdrile pot incepe.

Domnul Pregedinte citeqte convocatorul:
Avind in vedere:

fonduri nerambursabile pentru comunitate;

GHIDUL SOLICITANTULUI, CONDITX SPECIFICE DE ACCESARE A
FONDURILOR iN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE;

POR/2Ol9II3II3.IIIiSUERD, AXA PRIORITARA 13, PRIORITATEA D,E
INVESTITII 98, OBIECTIVUL SPECIFIC 13.1 - iMBtrNArApnEA CALITATII
VIETII POPULATIEI iN ORA$ELE MICI $I MIJLocrr DIN RoMANTA, aprobat
prin Ordinul MDRAP rrr. 337 6128.03.201 8;

contractelor de finanfare pe principiul "primul venit, primul servit,,;

in temeiul art.39, alin.4 din Legea administra{iei publice locale nr.2l5l200l,
republicatd gi actualizatd se convocd Consiliul Local Motru in gedin!6 de indatd, in data de
27 augustz}lS,orele 1600 , in sala de $edinfd a Consiliului Local Motru, avAnd la

ORDINEA DE Zlz

1. Proiect de hotdr6re privind modificarea HCL nr. 80/30.05.2013 - privind aprobarea
Planului Strategic de dezvoltare al Municipiului Motru pe perioada 2014-2020,
iniliator - Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hotdr6re privind aprobarea proiectului "IMBI-INATATIREA CALITATII
VIETII iN ir4fnltClPruL MOTRU" gi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare
de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte cu numdrul
PoR/2018/l3ll3.llll7 REGILTNI, PoR/2018/r3lr3.rltlrrr ei
POR/2018l13l13.Il|/SUERD, Axa Prioritard 13, Prioritatea de Investilii 98,
obiectivul Specific 13.1 - il,tgtrNArATIREA cALITATII vIETII popuI-AilEr lN
ORA$ELE MICI $I MIJLOCII DIN ROMANIA, iniliator - Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotdrire privind aprobarea documentaliei tehnico-economice ;i a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "IMBLTNATATIREA CALITATII
VIETII IN MLTNICIPIUL MOTRU" care va fi depus in cadrul apelurilor de proiecte cu
numdrul POR/2018/l3ll3.llll7 REGIUNI, POR/2018l13lt3.tlIlITI gI
POR/2018lI3l13.ll|/SUERD, Axa Prioritar6 13, Prioritatea de Investi{ii gB,
obiectirul Specific 13.1 - IMnUNATATIREA cALITATTT vrETrr poput.A'irEr lNi
ORA$ELE MICI $I MIJLOCII DIN ROMANIA, ini{iator - Primar Jianu Gigeli
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4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (Faza SF) qi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "IMBLINATATIREA CALITATII
VIETII IN MLTNICIPIUL MOTRU - COMPONENTA - CONSTRUIRE BLOC DE
LOCUINTE SOCIALE, iniliator - Primar Jianu Gigel;

5. Proiect de hotdr6re privind aprobarea documentaliei tehnico-economice (Faza DALI qi

Faza PT) qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "MODERNIZAREA
ALEILOR: VIOLETEI, CASTANULUI, GRIVITEI, PINULUI, CAISULUI,
rAvAIleI, CRIZANTEMEI, eLATFORMA coMpLEx MIJLoc, iniliator primar

Jianu Gigel.

in timp ce domnul Preqedinte citegte ordinea de zi, doamna consilier local RaJ Jana
Daniela intr6 in sala de qedin!6, fiind prezenli 14 consilieri locali.
Dl. Pr^egedinte: - Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

In urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votati cu unanimitate de voturi
,rpentrut'(14).
Dl. Pregedinte: - Trecem la dezbaterea proiectului de hotdrAre de pe ordinea de

zt.
1. Proiect de hotlrflre privind modificarea HCL nr. 80/30.05.2013 - privind

aprobarea Planului Strategic de dezvoltare al Municipiului Motru pe perioada
2014-2020, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte dd citire proiectului de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrieli la cuv6nt.
S-au inscris la cuvAnt domnii Viceprimar - Morega Costel Cosmin, consilieri locali: Sanda Ion
gi Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - HCL nr. 8012013 gi pagina 120 nu sunt ataqate la proiectul de hotdrdre?
D-na Secretar: - Pagina 120 este ataqatd la proiectul de hotdr6re.
Dl. Viceprimar: - Consider cd gi HCL nr. 80/2013 trebuia ataqatd la proiectul de hotirdre.
Dl. Preqedinte dd cuvAntul domnului Sanda Ion.
Dl. Sanda: - Care este valoarea totald a proiectului? La ce valoare se ridicd reabilitarea

strdzilor? CAt este componenta socialS qi care este contribulia noastrS?

Dl. Primar - Valoarea totald a proiectului este de peste 14 miliarde lei. Valoarea de

reabilitare a strdzilor din zona Mijloc este in jur de 5,5 miliarde lei, valoarea
componentei sociale este de aproximativ 8,6 miliarde lei (bloc locuinle
sociale cu 30 apartamente: 10 cu o cameri gi 20 cu doud camere) iar
contributia noastrd este de 2Yo din valoarea totald.

Dl. Sanda: - Componenta sociald este mai mare decdt proiectul de reabilitare strdzi.

Dl. Primar: - Da, pentru ci aceasta este condiJia.

Dl. Sanda: - Blocul ANL a costat 41 miliarde (lei vechi) qi are 39 unitali locative iar blocul
ce se doregte a fi construit costd 86 miliarde (lei vechi).

Dl. Primar: - Dar care era standardul de cost la acea vreme qi care este acum?

D|. Pdun: - Blocul este construit cu solulii alternative. Este prevdzut cu sistem propriu de

alimentare cu: energie termic[ (pompe de clldurd), energie electricd (celule

fotovoltaice). Existd posibilitatea de racordare la sistemul centralizat de energie

termic5 gi energie electricd qi este echipat cu dotSri.
Dl. Sanda: - Pe ce durati se deruleaz6 proiectul?
Dl. Primar: - 5 ani. Dupd 5 ani destinalia locuintelor poate fi schimbatl in locuinle

convenabile, putdnd fi vdndute.

Dl. Sanda: - Nu prea are rost componenta sociali in valoare mai mare dec6t proiectul.

D|. PIun: - Aceasta este condilia, valoarea componentei sociale sd fie cel putin egald cu

valoarea proiectului de reabilitare sttdzi.
Dl. Mirgu: - Am mai avut astfel de proiecte pe mandatele trecute in care se solicita

componenta socialS. De exemplu: a fost proiectul de reabilitare strdzi zonaH-
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uri la care s-a cerut componenta sociald qi s-a hotdrdt ca aceasta s[ fie de
amplasare semafoare.

- Pretul poate sd difere dupd scoaterea la licitalie a lucrdrii.
Dl. Pregedinte: - Domnule Cojocaru, aveli cuv6ntul.
Dl. Cojocaru: - Putea fi o altd componentd sociald, nu cea de construire locuinte sociale. Cine

a fixat suma?
Dl. Pdun: - Suma este prevdzutd in proiect. Proiectul este fEcut de proiectant.
Dl. Cojocaru: - Proiectantul este gi cel care face execulia?
Dl. Pdun: - Nu.
Dl. Cojocaru: - Consider c5 suma este foarte mare pentru componenta social6.
Dl. Primar: - Dacd nu era condilie nu fEceam a$a ceva.
Dl. Pdun: - Lucrarea va fi scoasd la licitafie.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
tn .,rma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (14).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

2. Proiect de hotirire- privind aprobarea proiectului 'iMBUNAfAlmn,t
CALITATIMETII iN tvtUNlCIPruL MOTRU" qi a cheltuielilor legate de
proiect prin accesare de fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte
cu numirul POR/2018ll3ll3.llll7 REGIUNI, POR/2018113113.111/ITI qi
POR/2018ll3ll3.llllsuERD, Axa Prioritari 13, Prioritatea de Investitii 9B,
Obiectivul Sp^ecific 13.1 - tunUNArAlmnA CALITATII VIETII
POPULATIEI iN ORA$ELE MICI $I MIJLOCII DrN ROMANTA, ini{iator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte dd citire proiectului de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd insuiefi la cuv6nt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru: - Care este numele proiectului de hotdrdre? La toate proiectele vdd in titlu

"IMBLTNATATIREA cALITATII vIETII iN tvttrNIclpruL MorRU".
Este vorba de 142 miliarde lei vechi.

Dl. Sanda: - Acesta este proiectul pe ansamblu (componenta sociald qi reabilitare strdzi).
Dl. Pdun: - Denumirea proiectului este "IMBLINATATIREA CALITATII VIETII iN

MI.INICIPIUL MOTRU".
Dl. cojocaru: - "tMBLtNArAgneA CALITATII VIETII tN tr,ttxIcIPUL MorRU" este

denumirea proiectului? Cand votdm despre ce proiect de hotlrAre vorbim?
Proiectul de hot5rAre pe ansamblu? Proiectul de hotdrAre pentru blocul ce se

construieqte (componenta sociald)? sau Proiectul de hotdrdre pentru
reabilitarea strdzilor?

Dl. Pdun: - in raportul de specialitate al proiectului se menlioneazdfaptul c5 este vorba de

2 (doud) proiecte de hotdr6re.

Dl. Sanda: - Domnule Pregedinte vd rog s[ citili incd o datd art.5 din proiectul de hotdr6re.

Se di citire art. 5 din proiectul de hotdrdre:

,,Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii proiectului in condifiile
rambursdrii/decontdrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale."

Dl. Sanda: - inleleg cd trebuie sd facem lucrdrile gi apoi cu situalia de lucr[ri vom merge gi

ne vor da ei banii.
Dl. Primar: - Dupd ce se semneazd contractele de finantare se va merge pentru a se da banii.

Dl. Sanda: - Dacd este aga va fi bine.
Dl. PEun: - Sunt doud variante.
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Dl. Cojocaru: - Aici se spune cI dupd ce se fac lucrdrile se ramburs eazd,banii.
Dl. PEun: - Se imparte pe cereri de platl gi cereri de rambursare. Mai nou este c6 ne dau

banii inainte dacd facem cerere.
Dl. Mirqu: - Se gtie faptul cd dacd domnul Primar merge cu facturile Guvernul dd banii, dar

cu privire la art.5 domnul Sanda are dreptate.
Dl. Cojocaru: - Da, scrie: ,,in condiliile rambursdrii/decontdrii ulterioare a cheltuielilor."
Dl. Pdun: - Normal cd banii trebuie pringi in buget.
Dl. Primar: - Banii intri in cont gi trebuie s6 fie pozilie in buget.
Dl. Negrea: - Cititi cu atenfie anicolul ,,Se vor asigura toate resursele financiare necesare

implementdrii proiectului in condiliile rambursdrii/decontdrii ulterioare a
cheltuielilor din instrumente structurale.,,

Dl. Sanda: - Decontlrii ulterioare inseamnd decontarea dup6...
Dl. Negrea: - Sunt dou6 variante rambursare sau decontare.
Dl. PIun: - De exemplu noi la ora actualS deruldm proiectul pe P.O.C.A. Avem cereri de

prefinanfare. Ne dd banii inainte. Este Hotdrdre de Guvem in acest sens pentru a
se da banii inainte. Se dau bani la toti, nu numai noud, pentru cd se gtie cd
primdriile nu au bani.

- In mod normal ar trebui sd avem banii, dar pentru cE nu sunt s-a dat Hotdr6rea
de Guvern in acest sens dar trebuie fEcutd cerere de prefinanfare.

Dl. Negrea: - Banii europeni vin, finanfarea se face.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discufii supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost

in urma "J:iff?l;1ff":'1ff1t#, de hotirire a rost votat cu unanimitare de
voturi rrpentru" (14).
D-na. Secretar: - Proiectul de hot6rdre a trecut.

3. Proiect de hotirire privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice qi a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "IUBUNATATIREA
CALITATIMETII IN MUNICIPIUL MOTRU' care va fi depus in cadrul
apelurilor de proiecte cu numlrul POR/2018ll3ll3.llll7 REGIUNI,
POR/2018ll3ll3.llltlTl $I POR/2018ll3ll3.llllsuERD, Axa Prioritarl 13,
Prioritatea de Investi(ii 98, Obiectivul Specific 13.1 - tnnnUNAfAlmn,t
CALITATII VIETII POPULATIEI iN ORA$ELE MICI $I MIJLoCII DIN
ROMANIA, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotlrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discu{ii vd rog sd vd inscrie}i la cuv6nt. DacI nu sunt discufii supun

la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (14).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

4. Proiect de hotlrflre privind aprobarea documenta(iei tehnic6-sgonomice (Faza
Sf) Ei a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "IMBUNATATIREA
CALITATII VIETII IN MUNICIPIUL MOTRU - COMPONENTA
CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE SOCIALE, inifiator - Primar Jianu
Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii vI rog sE vd inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii supun

la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
in u.ma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (14).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.
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5. Proiect de hotlrflre privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (Faza
DALI ;i Faza PT) qi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
"MODERNIZAREA ALEILOR:. VIOLETEI, CASTANULUI, GRIVITEI,
PINULUI, CAISULUI, r,AVrArTnr, CRIZANTEMEI' PLATFORMA
COMPLEX MIJLOC, inifiator Primar Jianu Gigel.

Dl. Pregedinte citepte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vI rog sI vd inscriefi la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii supun

la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
io o"-u votului exprimat proiectul de hotlr6re a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentrut' (14).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declarl inchise lucrdrile gedin{ei de
indatd a Consiliului Local Motru din data de 27.08.2018, fapt pentru care s-a incheiat
prezentul proces - verbal.

Preqedinte de Eedinfi,
IORGA ION

,
STRO GINA

ry
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