Proces

- verbal

incheiat azi 31.0t.20t9 cu ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
Ilie
prezenli 1g consilieri locali din cei 19 in functie. Lipsegte domnul consilier local Petrescu
La qedinla participd: domnul primar Jianu Gigel, doamna Secretar al Municipiului Motru qi Tineret
Stroescu Gina, domnul Popescu Daniel - Director al Direcliei de Culturd Sport
Motru, doamna Vaduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., doamna Luca Valeria - $ef
Buget,
Serviciu Asistentd qi Proteclie Sociald, domnul Periqoreanu Mircea - $ef Serviciu
Motru,
Finanle, Contabiiitaie, domnul Marin Paul Constantin - $ef Serviciu Polilia Locala
Permanent al
doamnele Lonea vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
al
Consiliului Local Motru, domnul Tutunaru Pavel - Preqedintele Sindicatului Liber
delegat
Funclionarilor publici din Primdria Municipiului Motru, domnul Hoar6 Gheorghe Clubului
Preqedintele
sltesc pentru satele tnsurdlei qi Leurda, domnul Cernica Mihai
SportivMinerul Motru 2008 qi cetdleni ai Municipiului Motru.
publicitatea qedintei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
qedinla este televizatf, in direct.
19 in functie,
b-nu. Secretar: - $edinta este statutard, fiind prezenli 18 consilieri locali din cei

fapt pentru care qedinla
-dou[ se poate desftgura'
p.o".r. verbale: Procesul verbal incheiat in data de
- La mapd avem
lg.l1.i1l8 9i procesul verbal incheiat in data de 28.12.2018.
procesul verbal al gedintei
D-na. Secretar: - Dac1sunt completdri sau modificdri cu privire la
ordinare din data de 19.12.2018 vd rog sd le faceti. DacS nu sunt
complet6ri sau modific[ri supun la vot procesul verbal al qedin]ei ordinare
din data de 19.12.2018. Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 19.12.2018 a fost votat cu

unanimitate de voturi ,rPentru"'
la procesul verbal al qedinlei
D-na. Secretar: - Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire
extraordinare din data de 28.12.2018 v[ rog sd le facefi.
pagin[ cu urm[torul
Dl. Pregedinte: - Doresc s[ se completeze paragraful 3-de la ultima
continut: ,,Menlionez c6 la ultima rectificare bugetarI, in luna noiembrie,
UAT Municipiul Motru a primit suma de 23 miliarde lei iar in decembrie
primit prin
suma de 14 miliarde lei, in total UAT Municipiul Motru a
Altfel nu are
rectificare de la Guvemul Romdniei suma de 37 miliarde lei."
legdturd cu rdspunsul dat de domnul Primar'
din data de
D-na. Secretar: ] S,rpm la vot procesul verbal al gedintei extraordinare
completarea facut[ de domnul Preqedinte. Cine este pentru?
28.l2.2}l8cu
-- --i;
-"
votului exprimat procesul verbal din data de28.12.2018 a fost votat cu
"i-u
17 voturi ,rpentru" 9i o ,rabfinere" (Iorga Ion)'
proclsul u..bul al ged-infei extraordinare din data de 28J22018 se
fdcutd de domnul Mirqu Vasile 9i va
completeaz d la paragtaful 3, pagina 5'cu completarea
avea urm[torul cuPrins:
tn calcul
tn anul 2018 pentru cd la anul s-ar putea sd fie mai mici. Luali
sd aveli
Dumnezeu
mersul bun ai C.E.O.- ului din acest an si sd dea bunul
aceleasi venituri qi tn 2019'
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- Men(ionez

cd la ultima rectificare bugetard, tn luna noiembrie, UAT

Municipiul Motru o primit suma de 23 miliarde lei iar tn decembrie suma de
14 miliarde lei, tn total UAT Municipiul Motru a primit prin rectificare de
la Guvernul Romdniei suma de 37 miliarde lei."
D-na. Secretar: - Domnule Preqedinte, vd rog si preluati lucrdrile gedinlei.
Dl. Preqedinte: - in temeiul art. 39, alin.l din Legea administraliei publice locale, nr.
21512001, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare, se convocd
Consiliul Local Motru in gedintS ordinard public6, in data de 3l ianuarie
2}lg, orele 1600, in sala de Consiliu, avdnd urmStoarea
ORDINE DE Zlz

l.

Proiect de hotirdre privind aprobarea salariilor debazd aferente funcfiilor din cadrul
familiei ocupalionale ,,Administrafie", ltilizate in aparatul de specialitate al
Primarului, in aparatul permanent al Consiliului Local Motru precum qi in cadrul
serviciilor publice subordonate Consiliului Local Motru, iniliator - Primar Jianu
Gigel;
2. Proiect de hotdrAre privind stabilirea taxei de utilizare a S6lii de Sport a Municipiului
Motru, iniliator - Primar Jianu Gigel;
3. Proiect de hot5rdre privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei cu atribulii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor de locuinfe sociale Ei
repartizarea efectivd a locuinfelor , iniliator - Primar Jianu Gigel;
4. Proiect de hot[r6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere teren nr. 537124.02.2017 incheiat intre $coala Gimnaziald
nr. I Motru qi SC ORVACOM EXIM SRL, iniliator - Primar Jianu Gigel;
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a unei suprafele
de teren de 15 mp ce aparfine domeniului public al Municipiului Motru, in localitatea
Dealu Pomilor, pentru amplasarea unei construclii in vederea comercializ[rii de
cereale ;i legume, iniliator - Primar Jianu Gigel;
6, Proiect de hotdrdre privind aprobarea inchirierii prin licitalie publicd a unei suprafele
de teren de 5 mp, in zona Strada Minerului -bloc J6, iniliator - Primar Jianu Gigel;
7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea racorddrii la releaua de gaze a apartamentului
nr. 2, bloc Tl2, scara D, Etaj I B-dul Trandafirilor, w2 Municipiul Motru, jud. Gorj,
iniliator - Primar Jianu Gigel;
8. Proiect de hotdr6re privind acordul Consiliului Local Motru pentru concesionarea prin
licitalie publicd a unei suprafele de teren de 2509 mp , situat pe Aleea Teilor, tr.2l ,
Motru, pentru realizarea unei construclii cu destinafia de centru comercial, iniliator Primar Jianu Gigel;
9. Proiect de hotdrAre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dumitru Silvia,
iniliator - Primar Jianu Gigel;
10. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea de inlesniri la plata obligaliilor fiscale sub forma
scutirilor la plata majordrilor de intArziere datorate bugetului local de c[tre
contribuabilii persoane fizice din Municipiul Motru, iniliator- Consilier local Sanda
Ion;
11. Proiect de hotdr6re privind acordul Consiliului Local al Municipiului Motru pentru
inceperea activitAtii de educafie qi pregdtire sportivl in jocul de RUGBY in
Municipiul Motru, iniliator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;
12. Proiect de hotdrAre pentru aprobarea demarlrii procedurii privind schema de minimis
in vederea scutirii la plata major[rilor de intdrziere aferente impozitelor gi taxelor
locale datorate de cdtre persoanele juridice care au calitatea de contribuabili la
bugetul local al Municipiului Motru, cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat
iniliator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;
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13.

Proiect de hotdrdre privind infiinfarea Clubului Sportiv Municipal Motru cu
denumirea CSM Motru, iniliatori- Consilierii locali Cojocaru Ion, Popescu Ion, Iorga
Ion;

14. intrebdri Ei interpeldri;

Probleme curente:
1. Adresa Asociafiei ,,Dorule! din Romflnia, inregistratdla Primdria Municipiului
Motru sub ff. 1840/16.01 .2019 qi la Consiliul Local Motru sub nr.
39117.0t.2019 ;
2. Adresa domnului Viceprimar Morega Costel Cosmin inregistratd la Primdria
Municipiului Motru sub nr. 2201118.01.2019 qi la Consiliul Local Motru sub
nr. 42118.01.2019;
Dl. Cojocaru: - Retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotdr6re de la punctul 13.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot ordinea de zi lard proiectul de hot[r6re de la punctul 13. Cine
este pentru?
In urma votului exprimat ordinea de zi este votati cu unanimitate de voturi
,rpentru" (18).
Dl. Pregedinte: - In afara ordinii de zi mai avem:
o Proiect de hotdrAre pentru completarea H.C.L. nr. 189129.1 1.2018 cu durata dreptului
de superficie acordat de Consiliul Local Motru in favoarea S.C. Ghiocela Prod Com
SRL pentru terenul proprietate privati a Municipiului Motru in suprafatd de 265 mp,
situat in Parc Central Motru, aferent construcJiilor proprietatea S.C. Ghiocela Prod
Com SRL, iniliator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte menlioneazd" cd proiectul de hotdrAre nu are semndtura de legalitate a
Secretarului.
D-na. Secretar precizeazd cd nu a semnat de legalitate proiectul de hotdrdre inilial drept
rrrmare nu a semnat de legalitate nici proiectul de hotdrdre de completare a
hot[r6rii adoptate.
Dl. Preqedinte: - Mai avem la mapd pentru a fi introduse pe ordineade zi a gedinfei:
. Proces - verbal nr. 62131.01.2019, incheiat intre reprezentanlii Instituliei Primarului
Municipiului Motru gi reprezentantii Sindicatului Liber al Funclionarilor Publici din
Primdria Municipiului Motru;
o Raport de specialitate nr. 61131.01.2019, privind infiinlarea Clubului Sportiv
1.5.

Municipal Motru;
o Raport privind activitatea asistenfilor personali ai persoanelor cu handicap grav din
Municipiul Motru in anul2018;
o Adresa nr. 52129.01.2019 a societd{ii UATAA Motru SA;
o Informarea privind modul de ducere la indeplinire a hotirArilor adoptate de Consiliul
Local Motru in perioada 01.01.2018 -31.12.2018;
o Informarea privind Clubul Sportiv Minerul Motru qi Nota de fundamentare;
. Informarea depusd de domnul consilier local Sanda Ion.
D-na. Secretar: - Pentru introducerea proiectului de hotdr6re pe ordinea de zi a qedin{ei
trebuie j ustifi cata urgenta.
Dl. Primar precizeazd,ci s-a adoptat HCL nr. 189129.11.2018 lard a se stabili durata dreptului
de superficie motiv pentru care societatea Ghiocela Prod Com SRL nu a
incheiat la notariat contractul de superficie. Proiectul de hotdrAre
completeaza HCL nr. 189129.11.2018 cu durata dreptului de superficie ce
va fi stabiliti de Consiliul Local Motru.
Dl. Preqedinte: Supun la vot suplimentarea ordinii de zi a gedinlei cu proiectul de hotdr6re qi
celelalte materiale. Cine este pentru?
in ur-a votului exprimat suplimentarea ordinii de zi este votatl cu 16 voturi
,,pentru" gi doui abfineri.

Dl. Pregedinte: - Trecem la dezbaterea ordinii de zi.
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1.

func{iilor din
Proiect de hotirire privind aprobarea salariilor de bazi aferente
de specialitate al
cadrul familiei ocupalionale ,,Administra{ie", utilizate in aparatul
in cadrul
Primarului, in aparatul permanent al consiliului Local Motru precum 9i
- Primar Jianu
serviciilor publice subordonate consiliului Local Motru, ini{iator

Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re'
in funclie'
Dl. petrescu Ilie intrd in sata de qedintd, fiind prezenli toti cei 19 consilieri locali
de o ord qi
bine
mai
dezbdtut
Dl. pregedinte - Mentioneaza ca pro-iectul de hotdr6re a fost
jum6iate in Comiiiile de specialitate ale Consiliului Local Motru, disculiile
fiind legate in general de fipsa Protocolului ce trebuia semnat de cele doud
p6{i (Administra}ia qi Sindicatul)'
- preci)eazA c[ Pregedintele Sindicatului, domnul Tutunaru Pavel, se aflI in
sala de gedin{6 qi il roag6 sd-qi exprime punctul de vedere.
Dl. Tutunaru susline pozilia Sindicatului de a nu se diminua coeficientii in baza c5rora sunt
stabili; saiariile de bazd ale angajalilor, ddnd citire mai multor prevederi
legale care apdrdinteresele angajalilor qi salariilor acestora.
nu
Men1ioneazd c6 in urma disculiilor purtate cu membrii Sindicatului aceqtia
sunt de acord cu proiectul de hot[r6re iniliat de domnul Primar.
- precizeazd cA in situalia in care coeficienlii sunt diminuali scade salariul de
incadrare ceea ce ar insemna nerespectarea prevederilor legale prin care se
la
menfioneazi mentinerea salariului debazd la nivelul lunii decembrie 2018
care se adaug[ indemnizatia de hran['
cu domnul Primar
Dl. preqedinte intreaba dac6 sindicatul a avut doar o intalnire de consultdri
pentru cd la mapd este un proces - verbal incheiat intre cele doud pdr[i.
domnul Primar,
Dl. Tutunat,r."da punctual fiecare int6lnire de consultare pe care a avut-o cu
mentioneazd gedintele convocate de cdtre domnul Primar cu membrii
niciun
Sindicatului qi conducerea acestuia gi precizeazd cd nu s-a incheiat
consens,
la
un
protocol intre Sindicat qi Administralie pentru cd nu s-a ajuns
procesul verbal prezent'atfiind incheiat la ultima intdlnire de consult[ri.
se a$tepte aprobarea
Dl. Sanda iqi exprimd pdrerea ci deciziile se iau in grabd, c6 ar trebui sd
taxele 9i
bugetului pentru cd se mdrer. ,*r.1" de venit de la 43Yo la 60oh,
din
incasat
impozitul
din
impozitele cresc substanlial qi este posibil ca Si 60o/o
venitul pensionarilor sd se constituie venit }a bugetul local'
Dl. Primar Precizeazd cdl.
a
- problema cregterii fondului de salarii ca uffnare a Ordonantei de urgenld
hran[ qi voucherelor
Guvernul prin care se impune acordarea indemnizaliei de
devacanlal-adeterminats6ini}iezeproiectuldehot6r6re;
veniturilor incasate
- fu i"iti"rea proiectului de hotlrdre a luat in calcul nivelul
dar cheltuielile cu
in anui 201g gi faptul cd in acest an veniturile vor fi aceleaqi
salariile cresc qt 25o/o'
l6oh dar in anul 201 8 a scdzut la
- Pan6 in anul 201 7 impozitul pe venit era de
anul 2018 a reuqit
rci/o,lafel gi cotele virate de la stat in anul 2018; Dacd in
i' urrra majorarilor salariale sd se incadrezein fondul de salarii acelaqi lucru
nu este Posibil qi in anul 2019'
organi gtarn6'
Dl. Sanda solicitS ca posturile vacante s6 fie scoase din
Dl. Primar mentioneaz[ c5:
- Posturile vacante nu sunt bugetate;
lui 9i ni le atribuie nou6;
- Guvernul renunld la o parte din obligaliile
- Bugetul nu este aProbat'
- Prin proiectul de hotdrAre nu incalcd legea;
Consiliul Local Motru pentru a face
- Jine cont c6 cet6lenii au ales Primaruiqi
angajaJilor;
i.r*riiriiin Municipiul Motru nu numai pentru a asigura salariile
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nu se aprobd proiectul de hotdr6re nu vor fi bani pAnd la sffirgitul anului
nici pentru a asigura fondul de salarii iar de investilii nici nu mai incape
vorb6;
- Casa de pensii a pus in circulatie o adresd pentru a nu se pune in aplicare
- Dacd

majoririle salariale.
-62% din angajati sunt de acord cu reducerea coeficienJilor pentru a se mentine
numdrul de posturi, existdnd un tabel in acest sens cu membrii sindicatului
semnat de 88 de membrii din 138.
Dl. Tutunaru afirmd c5:
- Tabelul s-a frcut qi s-a semnat pentru cE salarialii au fost amenintali cd in
situa[ia in care nu semneazd se vor face restructurlri. Tabelul cuprinde doar
138 de angajalidin total de 192. in cazul in care ar fi fost treculi toti angajalii
in tabel procentajul celor care au semnat ar cade sub 50%.
- Sunt semndturi qi ai angajatilor care nu au participat la qedin{d qi care nu se
aflau in localitate.
- Negocierea nu inseamnd forlare qi stresarea salaria{ilor;
- Domnul Primar acreat panicl gi a instaurat teroare in Primdrie.
Dl. Primar solicitd sd fie intrebali angaja[ii dacd au fost obligati sd semneze.
Dl. Cojocaru menfioneazd c5:
- Potrivit art. 11 din Legea nr. 153 Consiliul Local stabileqte salariul debazd
prealabild a Sindicatului;
{up6 consultarea
- in anul 2017 Consiliul Local a stabilit coeficienlii cu grila de salarizare;
-|n anul2018 salariile s-au majorat conform prevederilor legale, prin dispozilie,
larda se mai veni in Consiliul Local;
- Procesul - verbal pus la mapd este semnat de patru reprezentanli ai sindicatului
qi patru reprezentan\i ai administraliei qi in el se stipuleazd, cd angaja\ii sunt de
acord cu renuntarea la sporul de 5% pentru condilii vdtdmdtoare iar
coeficienfii sd fie scizuti in aga fel incdt salariul debazd brut sd rdmdnila fel
dupd inmultirea acestora cu 2080 tei la care se adaugd nonna de hrand gi sa fie
acordate vouchere de vacanld;

- in tabel sunt 88 de semnlturi ale angajalilor prin care

-

se

exprim[ acordul cu

privire la scdderea coeficientilor de salarizare;
Dacd nu se aprobd este impotriva celor 88 de angajaii, dacd aprobd este
impotriva celorlalli care nu au semnat tabelul'

t

precizeazd cdl.
- Dacdnu sunt bani domul Primar trebuie si renunJe la cel 35 de posturi vacante
aprobate in organigramd qi sd renunle la sportul de 20o/o de care benefrciazd
pentru implementarea proiectelor europene;
- Nu vede cI ar exista o problemi extraordinar de gravS;
- Nu exista protocol incheiat intre Sindicat qi Administralie;
- Cei trei consilieri locali PSRo nu vor vota proiectul de hotdr6re.
- Domnul Primar trebuie s5 renunJe la sporul de ZOo/o,la cele 35 de posturi din
organigramd qi se vor gSsi solulii.
primar
menlioneizd cd prin orgurigru-a aprobatd dorea sd eficientizeze activitatea dar
Dl.
vor
av6nd in vedere situ;lia financiard actuald este evident cd acele posturi nu

Dl.

Petresc

fi

ocuPate.

hotdrdre
Dl. Viceprimar afirma cd are cunogtinld de o parte din problemele acestui proiect de
qi cd membrii PSD nu il vor vota.
Dl. preqedinte: - DacS nu mai sunt discuJii supun la vot proiectul de hotlrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este Pentru?
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela qi Cojocaru Ion au votat ,,pentru".
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Consilierii locali: $urlin Marilena, Ardeiu Rdzvan Remus, Pirvulescu Eduard Nelu, Morega
Costel Cosmin, Petriqor Florentina Eugenia, Collatu Neghind Constantin qi Petrescu Ilie au
votat ,,impotrivI".
Consilierii locali: Iorga Ion, Mirgu Vasile, Popescu Ion, Sanda Ion qi Stelian Vasile s-au
ab{inut de la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 7 voturi
,rpentrut' 7 voturi nrimpotrivi" gi 5 ,rabfineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hot[r6re nu a intrunit numdrul necesar de voturi pentru
adoptarea unei hotdrAri.

2. Proiect de hotlrflre privind stabilirea taxei de utilizare a Snlii de Sport a
Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrieJi la cuvAnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru: - Sunt de acord cu proiectul de hotdr6re dar mi se pare o cregtere prea mare
suma propusd. Fac amendament ca taxa sd fie in sumd de 40leilord.
Dl. Primar: - in alte localitdli taxa este de 150 de lei/or5.
Dl. Cojocaru: - Acolo merg qi joacd copiii nogtri.
Dl. Primar: - Copiii noqtri beneficiazd de gratuitate in timpul programului de qcoald. In
afara programului joacd adullii.
Dl. Cojocaru: - Este amendamentul meu.
Dl. Primar: - $i 60 lei/or5 este putin dar acopeream o parte din cheltuieli ( apd caldd, apd
rece la duguri qi toalete; materiale pentru intrelinerea sdlii de sport qi a
echipamentului care se spal[, salariile angajatilor). Perioadele pentru care se
inchiriazd sunt foarte mici.
D|. Preqedinte: - Am fost marfi la sala de sport gi sunt doud mingi prinse in tavan iar
maiourile nu le mai dau la cei care joacd. Nu qtiu daci mai sunt sau nu mai
sunt.

Dl. Popescu Dan: - C6nd ali fost?
Dl. Pregedinte: - Ma{i.
Dl. Popescu Dan: - V6 contrazic. Cele doud mingi sunt acolo qi mai sunt inc[ 3 trei
disponibile. Avem in total 5 mingi. Fiecare minge costd 100 lei ceea ce
inseamnd c[ 500 lei sunt numai mingiile. Mai mult echipamentul exist[.
Vreau sd gtiu data 9i ora c6nd ali fost'
Dl. Pregedinte: - Marti la ora 2000.
Dl. Popescu Dan: - O sd verific 9i o sE vd dau r6spuns scris.
Dl. Sanda: - Ceibani s-au incasat anul trecut la sala de sport?
Dl. Periqoreanu: - 16. 710lei.
- Este o sumd extraordinar de mic6, iar dacdo dubldm tot este extraordinar
Dl. Sanda:
de mic6.
Dl. primar: - Nu este mult dar tot este ceva. Sd {inem cont cd niciodatd nu este inchiriatd
sala doar de 2 persoane ci de minim 2 echipe, deci minim 10 persoane.
Dl. Viceprimar: - Mai sunt qi care joacd qi nu pldtesc. Trebuie luat in calcul qi acest fapt.
- Nu cred cd intrd cineva in afaraprogramului copiilor care sI nu pldteasc6.
Dl. primir:
Dl. petrescu: - Sportul este pentru copii gi m5 g6ndesc cd acei copii care joacl dau bani
din bugetul familiei.
- Nu mai g6sim alte solulii? Sunt doud unitSli de invdldmdnt care folosesc

Dl.

Sanda:

sala gi ar Putea face ceva'
- $colile rru uu posibilitSli financiare de a administra sala de sport. Este vorba
de 1,5 miliarde lei vechi pe an.Nu are gcoala bani pentru a$a ceva. Sunt 4
angaialiacolo pentru care se pldtegte 1,2 miliarde lei vechi.
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Dl. Primar:
Dl. Petrescu:

Dl. Sanda:
Dl. Petrescu:
Dl. Primar:
Dl. Preqedinte:

Dl. Dr6ghici:
Dl. Sanda:

- Aceasta doream sdprecizez.
- 60 lei/ord la doud echipe de c6te 6 copii inseamnd 5 lei /copil. Dacd joacl
de doul ori pe sdptdm6nd dd 10 lei.
- $i 20 pe un pachet de Jigdri.
- Nu votdm acest proiect. SE se facd tarif de 100 lei/ord pentru adulli gi 20
lei/ord pentru copii. Nu putem lua la copii 60 lei/or6.
- E un regulament care se aplicd pe categorii de vArstd, sunt reduceri.
- Indiferent despre ce taxd sau impozit este vorba, exceptdnd modificarea
Codului Fiscal de Guvern, mi se pare aberant si se dubleze o taxd. Pot lua
in calcul qi pot fi de acord cu propunerea domnului Cojocaru. Taxa o
putem mdri dar nu dubla.
- La sala de sport vin persoane gi de la Samarineqti qi de la Broqteni, nu
numai din oraq.
- Ar trebui sd facem, cum a spus domnul Petrescu, tarif separat pentru adulti
$1Copll.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt alte propuneri supun la vot proiectul de hotdrdre cu
amendamentul domnului Cojocaru Ion. Cine este pentru?
Consilierii locali: Cojocaru Ion, Popescu Ion, Sanda Ion, $urlin Marilena, Ardeiu Rdzvan
Remus, Pirvulescu Eduard Nelu, Morega Costel Cosmin, Mirqu Vasile gi Stelian Vasile
au votat ,rpentru".
Consilierii locali:, Petriqor Florentina Eugenia, Collatu Neghind Constantin gi Petrescu Ilie
au votat rrimpotrivi".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela qi Iorga Ion s-au ab{inut de la vot.

amendamentul a fost votat cu 9 voturi ,,pentru" 3
voturi,,impotrivfl" $i 7 r,ab{ineri".
D-na. Secretar: - Amendamentul nu a intrunit numdrul de voturi.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru, Rat Jana Daniela qi Iorga Ion au votat ,rpentru".
Consilierii locali:, Petriqor Florentina Eugenia, Collatu Neghind Constantin qi Petrescu Ilie
au votat rrimpotrivfl".
Consilierii locali: Cojocaru Ion, Popescu Ion, Sanda Ion, $urlin Marilena, Ardeiu Rdzvan
Remus, Pirvulescu Eduard Nelu, Morega Costel Cosmin, Mirgu Vasile qi Stelian Vasile
s-au ab{inut de la vot.

in u.ma votului exprimat

urma votului exprimat proiectul de hotlrAre a fost votat cu 7 voturi
,rpentru" 3 voturi rrimpotrivi" qi 9 rrabfineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre nu a intrunit numdrul necesar de voturi pentru

in

adoptarea unei hotdr6ri.

Proiect de hotirire privind aprobarea Procesului -verbal al Comisiei cu atribufii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solufionarea cererilor de locuinte sociale si
repartuarea efectivi a locuinfelor, inifiator'Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discu{ii v[ rog sd vd inscrie]i la cuv6nt. Dacd nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este

3.

Pentru?

^ urma votului exprimat proiectul
in
de

de hotirAre a fost votat cu unanimitate

voturi ,rpentru" (19).

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.
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4.

Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere teren nr.537124.02.2017 incheiat intre $coala Gimnaziall
nr. I Motru qi SC ORVACOM EXIM SRL, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Preqedinte: - DacE sunt disculii vd rog sd vd inscrieti la cuv6nt. Daci nu sunt discutii
supun la vot proiectul de hotdrdre cu propunerile din qedinlele de Comisii
ca durata s[ fie de 2 (doi) ani gi pre]ul din contract acttalizat cu rata
inflaJiei. Cine este pentru?
i, ,.*u votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 18 voturi
,,pentru" qi o ab{inere (Pirvulescu Eduard Nelu).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

aprobarea inchirierii prin licita{ie publicl a unei
suprafe{e de teren de 15 mp ce aparfine domeniului public al Municipiului Motru,
in localitatea Dealu Pomilor, pentru amplasarea unei construcfii in vederea
comercializlrii de cereale qi legume, inifiator - Primar Jianu Gigel;

5. Proiect de hotirire privind

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vi inscrie{i la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii
supun la vot proiectul de hotdrdre cu propunerile din qedinlele de Comisii
ca durata s5 fie de 2 (doi) ani qi pretul de pornire la licitalie de 9,11
lei/mp/lun[. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

6. Proiect de hotirflre privind aprobarea inchirierii prin licitafie publicl a unei
suprafefe de teren de 5 mp, in zona Strada Minerului -bloc J6, ini{iator - Primar
Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discuJii vd rog sd vd inscrieJi la cuvdnt. Dacd nu sunt discu{ii
supun la vot proiectul de hotdrAre cu propunerile din gedintele de Comisii
ca durata sI fie de 2 (doi) ani qi preful de 13 lei/mp/lun6. Cine este pentru?
in urma votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate
de voturi ,,pentru" (19).
D-na. Secretar: - Proiectul de hot[r6re a trecut.

7. Proiect de hotirire privind aprobarea racordirii la re{eaua de g ze a
apartamentului nr. 2, bloc T12, scara D, Etaj I B-dul Trandafirilor, nr'2
Municipiul Motru, jud. Gorj, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. preiedinte: - naca sunt disculii vd rog s[ vd inscrieti la cuvAnt. Dacd nu sunt discu]ii
supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat. Cine este
Pentru?

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

voturi ,rpentru" (19).

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

g. proiect

de hotirf,re privind acordul Consiliului Local Motru pentru concesionarea
prin licita{ie publicl a unei suprafe{e de teren de 2509 mp , situat pe Aleea Teilor'
ir.2l, Motru, pentru rea\zaria unei construcfii cu destina{ia de centru comercial,
inifiator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re'
Dl. Preqedinte: - Daci sunt disculii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt.
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S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali: Cojocaru Ion, Negrea Nicolae, Petrescu

Itie

gi

domnul Viceprimar Morega Costel Cosmin.
Dl. Preqedinte: - Are cuvAntul domnul Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru: - Nu suntem impotriva investitorului, nu suntem impotriva celor care vin sI
investeascd dar nu putem vota fErd ca terenul sd fie liber de sarcini.
Pirerea mea este sd se elibereze terenul gi apoi sd se vind in Consiliul
Local sI ne ddm acordul pentru concesionare. Noi nu vom vota acest
proiect.
Dl. Primar: - Domnul consilier este impotriva credrii de locuri de munc6.
Dl. Cojocaru: - Nu sunt impotrivd, domnule Primar. Eu am spus cd sunt pentru proiect...
Dl. Primar: - Dar il respingeli.
Dl. Cojocaru: - ... cu respectarea legii. Sunt de acord s5 vind investitorii.
Dl. Primar: - Dar nu-i primim.
- in art. 2 se precizeazd cd pentru concesionarea terenului Serviciile
C.S.P.L.P.P.M. qi U.A.T.I.A.D.C. vor face demersurile necesare pentru ca
terenul sd fie liber de sarcini.
Dl. Cojocaru: - Doamna Secretar, avem voie sd concesionim un teren care nu este liber de
sarcini?
D-na. Secretar: Dar nu se va concesiona. Practic acum dumneavoastrd vd dali acordul s[
se liciteze prin licitaJie publici terenul.
Dl. Cojocaru: - Eliberati ternul de sarcini qi apoi venili in Consiliu. Nu spuneli cd suntem
impotriva investitorilor.
Dl. Primar: - Sunteti de acord cu investitorii dar respingeli proiectul.
- $titi care este semnalul, domnule Cojocaru? ,,Fugi1i de Motru!". Acesta
este semnalul.
Dl. Cojocaru: - Am mai aprobat gi fabrica de cuie.
Dl. Primar: - Se va face.
- Respingerea unui astfel de proiect inseamnd respingerea a 40 de locuri de
munc6.
- Dupd ce cd pentru investitori facilitdli nu avem prea multe, oferte nu avem
prea multe, incepem sd-i speriem qi pe cei care doresc s5 vind.
Dl. Viceprimar: - Am discutat in Comisii gi am solicitat sE ni se pund la dispozilie
Certificatul de inregistrare al firmei qi nu s-a pus. Am intrat pe internet qi

am vdzut cI firma este infiintati in anul 2018, are sediu intr-un

Dl.

Primar:

apartament, are doi administratori, un angajat, doud coduri CN. Solicitd
terenul pentru infiintarea unui centru comercial gi dacd ar fi si analizdm
codurile CN unul este pentru spaliu de inchiriat qi celdlalt pentru
peisagisticd. Cred cd se doreqte ca intr-o parte din centru comercial sd se
desfbqoare activitate de comerf cu materiale de construc]ii iar in cealaltd
parte sd fie construite spatii pentru a fi inchiriate.
- Consider cd nu este o firmd serioasd pentru cd o firmd serioasd nu trimite
doar o simpld solicitare, posibil qi aceea sd fie trimisd pe fax.
- Cred cd firma doreqte s6-gi rezerve terenul pentru momentul c6nd va dori
sd vin6.
- Nimeni nu se opune investitiilor dar trebuie s[ avem mare grijd cu aceste
firme de apartament. Nu avem nici Certificatul firmei qi nici altceva.
- Avem o solicitare pentru un teren care este viran gi neutilizat de 30 de ani.
- Cineva vine gi doregte sd investeascd bani, nu sd ne ceard bani.
- Dacd incepem sd verificdm c6nd s-a infiinlat firma, c6{i administratori are,
ce cifr6 de afaceri arc, cd|;i angqali sunt facem exact cum s-a mai
int6mplat cu celdlalt investitor carela fel a fost luat la intrebat: cAnd te-ai
infiinlat? c6ji oameni ai? Poluezi? Nu poluezi? I-a mai gdndeqte-te pu{in!
- omul s-a gandit, s-a dus in a1t6 parte. Aqa se va intampla qi acum.
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- A mai fost un investitor interesat de clddirea BCR- ului qi c6nd a vdzut ce
este la noi a renunfat.
Dl. Ardeiu: - Clidirea BCR este clddire privat6.
Dl. Primar: - Terenul nu este al BCR- ului.
- Haideti s6-i ludm pe toti la intrebdri sd vedeti, mai vine cineva?
Dl. Negrea: - Aduc in discutie argumentul utilitdlii. DacI terenul este viran qi nu are
utilitate de ce sd nu-l concesiondm? Dacd, gi de aceast6 datd d[m un
semnal negativ nu vor mai veni investitori.
- De ce punem reaua credintd inainte?
Dl. Sanda: - Pentru cd am mai fost pdc6liti. Eu sunt de mult in Consiliul Local.
Dl. Negrea: - Sd dim buni credintd gi vedem ce va fi.
Dl. Pregedinte: - Nu poate ft acuzat Consiliul Local cd nu este deschis investitorilor pentru cd
vd ardt Hot[rdrea pe care Consiliul Local a adoptat-o in decembrie 2017
pentru concesionarea a 1000 m.p. pentru fabrica de cuie. Proiectul de
hotdrAre a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru".
D-na Vdduva: - Legea precizeazd, cd poate concesiona o persoana fizicd sau juridicd. La
momentul depunerii cererii gi punerii in discuJie a acesteia se identificd
terenul, se elibereazI certificat de urbanism, care este anexat la proiectul
de hotdr6re, dupl care se supune Consiliului Local spre aprobare
concesionarea prin licitatie public6. Dacd Consiliul Local aprobd, se va
organiza licitalia moment pentru care se va solicita Certificatul firmei,
cifra de afaceri, taxe qi impozite locale pldtite gi tot ce prevede legea.
Dl. Preqedinte: - $i Studiul de oportunitate pe care-l menlionati in raportul de specialitate qi
care era normal sd se afle la map6.
D-na. Vdduva: - La momentul licitaliei, care este anunfatl aqa cum precizeazd legea, poate
sd se prezinte orice firmd interesatd care prezintd toate documentele
solicitate qi care corespunde destinafiei date terenului prin Hotdrdre.
- Municipiul Motru este proprietar pe intreaga suprafald a terenului gi

intr-adevdr pe teren

se

afld, nigte constructii dintre care una este
proprietatea noastr[ privatd iar celelalte nu sunt proprietatea noastrd ci au
proprietari neidentificati.
- Dacd considerali cd este necesard o investilie in Motru gi este nevoie de
crearea de locuri de muncd nu este nici un impediment cd va fi aprobatd
concesionarea prin licitalie publicd.
Dl. Primar: - Nu se pot face demersurile pentru licitalie publicd dacl nu existd acordul
Consiliului Local pentru a da in concesiune terenul.
- Abia apoi incep toate celelalte etape.
D-na. Vdduva: - Dac5. se aprobd proiectul de hotdr6re in Hotdr6re trebuie sd se men]ioneze
obligatoriu intr-un articol cd HCL pentru concesionarea terenului in
suprafald de 1000 m.p. se abrog6.

Dl. Petrescu: - Sunt de acord cu domnul Cojocaru. Noi pe acel teren avem c6teva

Dl.

Primar:

construc{ii pentru a clror demolare trebuie proiect tehnic.
- Pentru a demola blocul de la insurdtei am nevoie de Certificat de urbanism
gi Hotirdre j udecdtoreascd.
- Demolarile nu le face nimeni dec6t prin respectarea prevederilor unor legi.
- Trebuie s[ facem procedura pentru cE altfel ne g6sim in situafia blocului de
la insurdlei. Am hotlrdre judecdtoreascd qi nu pot demola clddirea fdrd
Certificatul de urbanism pentru eliberarea cdruia este necesar proiectul
tehnic de demolare.
- Nu suntem impotrivd dar trebuie sd parcurgem paqii corect.
- Pentru desfiinfarea unei constructii trebuie indeplinite nigte conditii: sd nu
mai fie utild; s[ fie un acord al proprietarului gi documentafia de
desfi inf are necesar[ eliberdrii certifi catului de urbani sm.

l0

- ClSdirile sunt in paragind qi nimeni nu face procedura de desfiin(are ftrd un
acord al Consiliului Local.
Dl. Viceprimar: - Noi ne ddm acordul pentru concesionare prin licitalie publicd a unui teren
pentru realizareaunei constructii cu destinalie de centru comercial.
- Doamna Vdduva a spus cd la licitalie poate participa oricine doregte sI
facd centru comercial. Prin raportul de specialitate nu se asumd nimic, se
lasd la latitudinea Consiliului Local.
- Doamna Viduva precizeazd, in Raportul de specialitate cd odatd cu
concesionarea Consiliul Local aprobd gi Studiul de oportunitate care nu
este anexat.

- Eu nu voi vota a$a ceva.
Dl. Pregedinte: - Dac[ nu mai sunt discu]ii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru gi Ra! Jana Daniela au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Mirgu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion,
Sanda Ion, Iorga Ion, $urlin Marilena, Ardeiu Rizvan Remus, Collatu Neghin5 Constantin,
Stelian Vasile, Morega Costel Cosmin, Petrigor Florentina Eugenia qi Petrescu Ilie s-au
ab{inut de la vot.

In urma votului

exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu 6 voturi
,,pentru" qi 13 ,,abfineri".
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre nu a intrunit numdrul de voturi pentru adoptarea unei
hotdr6ri.

9.

Proiect de hotlrire privind acordarea unui
Silvia, inifiator - Primar Jianu Gigel;

ajutor financiar doamnei Dumitru

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrAre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vd inscrieJi la cuvdnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul Cojocaru Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuv6ntul domnul Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru: - Cred cE s-a greqit cdnd s-a redactat proiectul de hotdrdre pentru c6 nu este
propusd suma.

Dl. Primar: - S-a ldsat la latitudinea Consiliului Local.
Dl. Sanda: - Veneati dumneavoastri cu o suml qi noi spuneam dacd este mare sau mic[.
Dl. Primar: - Am pus toate documentele la proiect, la fel ca la proiectul cu concesiunea qi
ca la celelalte proiecte de hotdrAre la care s-a ldsat la latitudinea Consiliului
Local stabilirea perioadei gi a sumei.
- Este un proiect la fel ca cel de la punctele 4, 5 gi 6 de pe ordinea de zi unde
s-a venit cu propuneri gi au fost votate.
Dl. Cojocaru: - DacE nu se propune nicio sumd ce se int6mpld, doamna Secretar, cu proiectul
de hotirdre? Se supune la vot sau nu?
D-na. Secretar: Nu are obiect gi nu produce efecte juridice.
Dl. Cojocaru: - Nu este suma nici in Raportul de specialitate.
Dl. Primar: - Faceti propuneri!
Au loc discuJii in contradictoriu cu privire la propunerea sumei ce reprezint[
ajutorul social.
Dl. Preqedinte: - intreb a doua oard, propune un coleg consilier o sumd pentru acest ajutorul
financiar?
- Doamna Secretar, putem supune la vot proiectul de hotdrire a$a cum a fost
redactat?
D-na. Secretar: - Nu se supune la vot at6ta timp c6t nu este stabilitd o sumd pentru acordarea
ajutorului financiar. Pe de altd. parte Raportul de specialitate nu este avizat
de domnul Perigoreanu Mircea.
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Dl. Preqedinte: - Eu supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat.
D-na Secretar: - Nu are obiect dacd nu este sum6.
Dl. Preqedinte: - Proiectul este pe convocator, noi Consiliu l-am aprobat s6-1 discut[m, eu
trebuie s6-l supun la vot.
Dl. Sanda: - DacS n-are obiect ce sd votlm?
Dl. Preqedinte: - Dac[ n-are obiect nu-l votaJi.
D-na. Secretar: - Puneli suma zero gi supuneti la vot proiectul de hotdrAre.
Dl. Petrescu: - Nu propunem noi suma zero, si propund domnul Primar cd este proiectul
dumnealui.
Dl. Sanda: Raportul de specialitate este negativ.
Dl. Primar: - Este un proiect identic cu celelalte 3 din convocator.
Dl. Petrescu: - Proiectul este iniliat de domnul Primar. S6-qi asume suma!
Dl. Primar: - Spuneti dumneavoastrd suma!
Dl. Petrescu: - Nu propunem noi suma pentru cI proiectul este al dumneavoastr[.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotlrire a$a cum a fost redactat pentru cd nu s-a
frcut nicio propunere pentru stabilirea sumei.
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre este pe ordinea de zi qi normal ar fi sd precizati o
sumd, dac6 nu acest proiect nu va produce efecte juridice atdta timp c6t nu
este stabilitd o sumd.
Dl. Sanda: - Ce votlm?
D-na. Secretar: - il votali aga cum este.
Dl. Petrescu: - SE propund suma grupul domnului Primar, nu noi.
Dl. Pregedinte: - Spun pentru a treia oard cI supun la vot proiectul de hotlrdre a$a cum a fost
redactat.

Dl. Cojocaru: - Ce votim dacd nu este sum6?
D-na. Secretar: - Ne afldm intr-o situa{ie atipicd in sensul^cd nu se doreqte si se stabileascd o
sumd ce reprezintd ajutorul financiar. In aceste conditii chiar dacd s-ar
supune la vot hotdrdrea nu va produce efecte juridice deoarece este lipsitd de
obiect.
Dl. Cojocaru: - Ini{iatorul nu poate sd propun6?
Dl. Primar: - Nu aceeaqi atitudine ati arut la celelalte proiecte de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Doamna Secretar, supun sau nu la vot proiectul de hotdrdre pentru cd l-am
alut Pe convocator.
D-na. Secretar: L-ali avut pe convocator gi trebuie sd existe o hotdr6re dar nu va produce
efecte

juridice.

Dl. Petrescu: - Doamna Luca este prezentd gi poate spune daci se poate acorda suma.
D-na. Luca: - Se solicitd un ajutor financiar in sumd de 20000 lei, menJionAndu-se cE
repatrierea a costat 2000 de lire gi s-au pldtit serviciile funerare.
- Veniturile lunare ale familiei sunt expuse in Raportul de specialitate. Nu s-a
trecut suma pentru cd au mai fost proiecte de hotdrdre pentru acordare de
ajutoare financiare qi dumneavoastrd a1i stabilit suma'
Dl. primar: - Nu am trecut suma pentru cd la toate proiectele pe care le-am iniliat le-a1i
modificat suma.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost redactat'
D-na. Secretar anunJd,,unanimitate" de voturi,,pentru".
Dl. consilier local pirvulescu Eduard Nelu anunfd c5 se abline de la vot fiind urmat de domnii
consilier locali Sanda Ion 9i Iorga Ion.
Dl. consilier local Pintea Dumitru men{ioneazd cd nu a ridicat mdna pentru a vota.
Dl. consilier local Cojocaru Ion sus(ine cd s-a votat cu unanimitate de voturi.
Au loc disculii in contradicioriu cu privire la faptul cd nu s-a votat cu unanimitate de
voturi proiectul de hot6r6re.

t2

15
unanimitatea sau
votului:
rezurtatul
care este
Dl. primar intreab' pe d ramna Secretar
qi 4
este 15 voturi "pentru"
voturi,,p€fltru" 9i 4,,ab1in :ri"'
votului
primar cd rezultatul
D-na. Secretar raspunde riomnului

cu 15 voturi
de hotirflre a fost votat
proiectul
exprimat
In urma votului
,rpentru" 9i 4 ,rabfin"ti"'-

,,ab1ineri".

O-"uIi"". etai: - Proiectul de hotirdre

a trecut'

fiscare sub
aprobarea de inlesniri la plata obriga{iilor
pentru
proiect
hotrrflre
de
10.
de cltre
A" irrtarri.re datoiate bugetului local
forma scutirilor la plata -ulore"ii*
Motru, inifiator - Consilier local Sanda
contribuabilii persoane fizice din Municipiul
Ion;
Dl. Preiedinte citeqte proiectul de hot6rdre'
fiind prezenli 1.8 consilieri locali'
Dl. petrescu Ilie palasJit. ,uru de gedintd,
;iv' inscrieli la cuv^nt: Dut? nu sunt discutii
Dt. preqedinte: - t;; sunt disculii;';;

H'H"r;JtJ',:,;";ii;r*"H''#'Hff
lil,T':[1;!!#F'::
rrric", pa"a u data de 28 iunie 2019, inclusiv'
c6tre solicitunli, persoanL
Cine este Pentru?

Nelu, Popescu Ion' cojocaru Ion'
consilierii locali: Mirqu vasile, Pirvulescu Eduard
Constantin'
Marilena, Ardeiu Rdzvan Remus, Coltatu Neghind
Ion,
Sanda Ion, Iorga

Sterian vas1e,

$urlin

au votat ,,pentru"'
M;;; co.t.t cosmin qi petriqor Florentina Eugenia
Valeriu' Negrea Nicolae'

Fotescu
Consilierii tocan: n"ulgariu Cristian, Draghici Dor9l,
pin .u Dumitru qi Rat Jana Daniela s-au ab{inut de la vot'
in urma votului exprimat proieciul de hotirflre a fost votat cu 12 voturi
,rpentru" gi 6 ,rab{ineri"'
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre

a

trecut'

proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local al Municipiului Motru pentru
jocul de RUGBY in
inceperea activitl{ii de educa{ie gi preg[tire sportivi in
Municipiul Motru, ini{iator - viceprimar Morega costel cosmin;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotlr6re'
DacE nu sunt discutii
Dl. pregedinte: - oaia sunt disculii v6 rog s6 vd inscrieli la cuv6nt,
qedin{ele de Comisii
di1
cu propunerea
*rm la vot proiectul de-hotarare
ca sa se adauge Rugby ,,fara contact" in titlu qi la cele 3 articole ale
pentru?
proiectului de hotardr-e rt d. up*" denumirea de Rugby. Cine este
Ion,
Cojocaru
Ion,
Consilierii locali:'Mirqu Vasile, Pirvulescu Pduard Nelu, Popescu
Remus, Collatu Neghind Constantin'
Sanda Ion, Iorga Ion, $urlin Marilena, Ardeiu Rdzvan
Eugenia au votat ,,pentru"'
Stelian Vasile, Morega Costel Cosmin qi Petrigor Florentina
Negrea Nicolae'
Consilierii locali: Birlgariu Cristian, Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu,
Pintea Dumitru gi Ra{ Jana Daniela s-au abfinut de Ia vot.
i"-;;; votului exprimat proieciul de hotlrire a fost votat cu 12 voturi
,rpentru" qi 6 ,rabfineri".
necesar de voturi pentru
D-na. Secretar: - pioiectul de hotdr6re nu a intrunit numdrul

11.

adoptarea unei hotdrdri.
12.

de
Proiect de hotlrare pentru aprobarea demaririi procedurii privind schema
qi
impozitelor
minimis in vederea ,.,rti.ii la piata majorlrilor de intirziere aferente
de contribuabili
taxelor locale datorate de crtre persoanele juridice care au calitatea
aiutorul de
privind
regulilor
la bugetul local al MunicipiuluiMotru, cu respectarea
stat iniliator - Viceprimar Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotirdre'
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Dacd nu sunt discu{ii
Dl. Preqedinte: - DacS sunt discutii vd rog s[ vd inscrieti la cuvAnt'
,"p"" 1a vot proiectul ie hotnrAre afa cum a fost redactat' Cine este
Pentru?
Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Sanda Ion' Iorga Ion' $urlin
locali:
Consilierii
stelian vasile, Morega
Marilena, Ardeiu Rdzvan Remus, collatu Neghina constantin,
costel cosmin qi Petrigor Florentina Eugenia au votat ,,p_entru".
Negrea Nicolae,
Consilierii locali: Buigariu Cristian, br6ghici Dorel, Fotescu Valeriu,
ab{inut de la vot'
Pintea Dumitru, Ra1 Jala Daniela, Popescu Ion 9i Cojocaru Ion s-au

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut'
i; ;;; votului exprimat proiectul de
gi 8

hotirffre a fost votat cu 10 voturi ,,pentru"

,,ab{ineri".

pentru adoptarea
D-na. Secretar: - proiectul de hotdrAre a intrunit numdrul necesar de voturi
unei hot[rdri.
13.

Proiect de hotlrflre privind infiin{area clubului Sportiv Municipal Motru cu
lon,
denumirea CSM Motiu, ini{iatori - Consilierii tocali Cojocaru Ion, Popescu
Iorga Ion;
Proiectul de hotdr6re a fost retras.

durata
Proiect de hotlrflre pentru completarea H.C.L. nr. 189129.11.2018 cu
Ghiocela
S.C.
dreptului de superficie'acordat de Lonsiliul Local Motru in favoarea
Motru in
Municipiului
a
privati
Prod com SRL pentru terenul proprietate
suprafafl de 265 mp, situat in- Parc Central Motru, aferent construcfiilor
proprieiatea S.C. Ghiocela Prod Com SRL. ini{iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Pregedinte
-'inuirrt" citeqte proiectul de hot[rdre'
ordinea de zi
ae a fi dezb[tut proiectul de hotdr6re cu care afost suplimentatd

14.

specialitate ale Consiliului
a qedinJei, domnul pregedinte a solicitat retragerea Comisiilor de
Local Motru nr. 1 qi 3 pentru a avizaproiectul de hotdrare.
qi au
comisiile de specialitate all consiliului Local Motru nr' 1 qi 3 s-au retras
a
avtzat
1
nr.
Local Motru
analizatproiectul de hoiatare. Comisia de specialitate a Consiliului
qi
o
,,abtinere" (Petrigor Florentina
favorabil proiectul de hotdrare cu 6 voiuri ,,pentru"
nr.3 a avizat favorabil
Eugenia) iar Comisia de specialitate a Consiliului Local Motru
(Morega costel cosmin qi
proiectul de hotdrfire cu 5 voturi ,,pentru" qi doud ,,ab{ineri"
Petrigor Florentina Eugenia).
Dl. Preqedinte: - Daca sunt disculii vd rog sd vd inscrieti la cuvant.
S-a inscris la cuvAnt domnul Cojocaru Ion'
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Cojocaru Ion' ani'
Dl. cojocaru: - Propun ca durata dreptului de superficie s5 fie de 10
la vot proiectul de
Dl. Preqedinte: - DacA nu mai sunt hte propuneri sau discutii supun
domnului Cojocaru Ion' Cine este pentru?
hotdrare cu propunerea
'Cristian,
Drdghici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae'
Consilierii locali: Bulgariu
Nelu, Popescu lon'
pintea
J-ana Daniela, Mirqu 1asile, Pirvulescu Eduard

Dumitru, Ra1
Remus' collatu
cojocaru Ion, Sanda Ion, Iorga Ion, $urlin Marilena, Ardeiu Rdzvan
Neghind Constantin 9i Stelian Vasile au votat,,pentru"'
s-au abfinut de la
consilierii localirMorega Costel Cosmin gi Peiriqor Florentina Eugenia
vot.
votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu 16 voturi

i, ,.-u

,,pentru" qi 2 ,rabfineri".
pentru adoptarea unei
D-na. Secretar: - Froiectul de hot[rAre a intrunit numdrul de voturi
hotdr6ri.

Nu voi contrasemna de legalitate hot6rdrea'
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intrebiri

qi interpeliri;
Dl. Prepedinte: - Dacd sunt discu{ii vd rog sd vd inscrieti la cuv6nt.
S-au inscris la cuvdnt consilierii locali: Sanda Ion, Cojocaru Ion, Petrigor Florentina Eugenia,
Pirvulescu Eduard Nelu, Collatu Neghind Constantin, delegatul sdtesc pentru satele insur6tei
gi Leurda Hoard Gheorghe qi Pregedintele Clubului Sportiv Minerul Motru 2008 - Cernica
15.

-

Mihai.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului consilier local Sanda Ion.
Dl. Sanda - Menfioneazl, cd, a adus la mapa fiecdrui consilier local o Informare cu pierderile
de apd care se inregistreazd la asocialiile de proprietari, pierderi care sunt
pldtite de proprietari.
- Se adreseazdbenefrciarilor sd incheie contracte individuale cu UATAA pentru
ca aceastd societate sd iasd din impasul in care se afl[.
- Asocialiile de proprietari pl[tesc la zi facttrile la apa qi gunoi dar pentru
agentul termic pldtesc facturile din 2016.
Dl. Pregedinte dd cuvintul domnului consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru: - Intreabd - cdnd se amplaseazdbalizele pentru sensul giratoriu de la iegirea din
ora$ spre T6rgu - Jiu;
- dacd mamele care au ndscut

in anul 2018 in Municipiul Motru au
primit stimulentele aprobate, iar in caz contrar sumele sE fie prinse in
bugetul local pe anul 2019;
- Propune constituirea unei Comisii pentru analizarea situa(iei qi brangarea
gospoddriilor la conducta noud de apa, comisie din care sd facd parte qi
consilieri locali.
- Ridic[ problema taxelor gi impozitelor care se majoreaz6 ca urmare a
aplicdrii indicelui inflatiei degi prin Hotdr6rea de Consiliu Local s-a hotdrAt
ca nivelul acestora sd r[m6nd la fel ca in anul 2018.
- intreabd pe doamna Secretar dacd se poate face o completare a HCL nr.
186129.11.2018, privind stabilirea nivelurilor impozitelor gi taxelor locale pe
anul 2019, pentru a se indrepta eroarea materiald ca urrnare a neprecizdrii
indicelui inflaliei.
D-na. Secretar menlioneazd cd nu suntem in situalia unei erori materiale.
Dl. Primar rdspunde punctual domnului consilier local Cojocaru Ion:
- Balizele pentru sensul giratoriu au fost achizilionate gi urmeazd. a fr
amplasate dupd ce trece perioada rece, av6nd in vedere cf, ele trebuie
umplute cu apd. Precizeazd c[ s-a gdsit o sursd de finan]are pentru
construirea sensului giratoriu definitiv;
- Stimulentele pentru mamele care au ndscut nu au fost acordate dar sumele
vor fi prinse in bugetul local pe anul 2019;
- Ideea constituirii unei Comisii, din care sd facd parte gi consilieri locali,
pentru analizarca situaliei qi brangarea gospodiriilor la conducta noud de apa
este foarte bund. Precizeazd cd s-au fbcut progrese in acest sens dupd
nenumiratele discu{ii purtate cu constructorul gi reprezentanlii CNI.
- Hotardrea 186129.11.2018, privind stabilirea nivelurilor impozitelor 9i
taxelor locale pe anul 2019 aprodus efecte qi nu mai poate fi completati.
- Precizeazl cd in data de 28.12.2018 Guvernul a adoptat OrdonanJa de
urgenfd nr. 114 care adeterminat situalia actual6.
de ce pentru aceastd gedinla nu a fost iniliat un proiect de hotf,r6re
intreabd
Dl. Pregedinte
pentru indreptarea HCL nr.186129.11.2018 privind stabilirea impozitelor 9i
taxelor locale Pentru anul 2019.
Dl. Primar precizeazdcd a discutat cu jurigtii Primdriei qi cei de la Prefecturd qi cI ceea ce se
propune nu poate fi legal pentru cI este vorba de un an fiscal deja inceput.
Dl. Gdddu sustine cE pedeapsa o dd OrdonanJa de urgentd nr. ll4/2018.
Dl. Pregedinte dE cuv6ntul domniqoarei consilier local Petriqor Florentina Eugenia.
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D-ra. Petrigor intreabl pe domnul Primar daci existd transparenfd intre Primdrie qi Consiliu
Local avdnd in vedere cd in repetate r6nduri la solicitdrile frcute nu a primit
rdspunsuri.
Dl. Primar rdspunde domnigoarei Petriqor mention6nd cd va fi sancfionat cel care nu a
rdspuns solicitdrii dac[ dumneaei spune despre ce solicit5ri este vorba.
D-ra. Petrigor precizeazd cd. o si vin[ cu procesele verbale ale gedintelor in care s-au
consemnat solicitdrile fdcute.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului consilier local Pirvulescu Eduard Nelu.
Dl. Pirvulescu intreabd pe domnul Primar c6nd vor incepe lucrdrile pentru modernizarea
gcolii av6nd in vedere c[ proiectul PNDL - 2 a fost demarat in urm[ cu 2 ani
qi tot de atunci s-au primit 9 miliarde lei, bani care nu pot fi utilizaji.
Dl. Primar rdspunde cd au fost semnate contractele de finanlare gi se fac demersurile in
vederea organizdrii licitaliei pentru desemnarea firmei care va executa
lucrdrile.
Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului delegat sdtesc Hoard Gheorghe.
Dl. Hoard menlioneazd cd: - A depus la Primdrie sesizare semnati de 40 de cetdfeni prin care
se aduce la cunoqtinfd nemullumirea cetdtenilor cu privire la
transportul c[rbunelui de la depozitul de cirbune din zona
Leurda;
- Apa fumizatd, este din ce in ce mai ruginiti qi solicit6 sI se facd
demersurile pentru branqarea gospoddriilor la conducta noul de
apa;

- in luna noiembrie s-a discutat

proiectul de hotdrdre privind

extinderea refelei de gaze la insurSlei. Aceasth sarcind aparfine
firmei de gaze gi roagd pe domnul Primar sd notifice firma de
gaze pentru a-qi respecta contractul incheiat.
punctual
domnului Hoar6 Gheorghe c6:
Dl. Primar rdspunde
- A sesizat Polilia cu privire la transportul cdrbunelui;
- Demersuri s-au frcut qi se fac in continuare pentru gdsirea unei solufii de
branqare a gospod[riilor la re{eaua noud de apd.
- A suslinut totdeauna cd firma de gaze este ce care trebuie sd facd investilia
de extindere arelelei de gaze, conform obligaliilor din contract;
- Firmd nu detine autorizare pentru extinderea reJelei;
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului consilier local Collatu Neghini Constantin.
Dl. Collatu solicit6 sd fie plombate gropile din zona Sensului giratoriu din centrul oragului.
Dl. Primar rdspunde cd acele gropi au fost plombate.
Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului Cemica Mihai.
Dl. Cernica - Prezintd situalia actuald a Clubului Sportiv Minerul Motru 2008 fbcdnd
precizarea cd a pus la mapa de gedinfl gi o Informare in acest sens;

-

Mentioneazd cd a fbcut toate demersurile pentru mentinerea activitdlii
Clubului qi a Informat Consiliul Local cu privire la toate ac{iunile intreprinse
qi activitlJile desfrqurate;
- A acceptat hotlr6rea de a se renunta la echipa de fotbal pentru a salva Clubul
SPortiv;

- Prezintd efortul financiar gi material care se face pentru echipa de fotbal de
juniori (vizitd medicald, echipament, transport, masd, cazare, etc.) gi efortul

depus de antrenor pentru suma de 300 de lei/lund, bani pe care ii incaseazd
cAnd se pot acorda;
-Prccizeazd ci sindicatele (Sindicatul Liber Cariera Rogiufa gi Sindicatul Liber
Cariera Lupoaia) au solicitat sd renunte incd din anul2014 la cele 20o/o din
actiuni.
Dl. Cojocaru - Mentioneazd, cd Informarea este intocmitd foarte bine doar cd trebuia ca la
rubrica ,,Realizat" sd se prezinte aportul financiar al fiecdrui acfionar in parte
16

la finanlarea Clubului Sportiv, in perioada 2013

- 2018, nu numai aportul
Consiliului Local Motru;
- Precizeazd, cd, acfionarul Complexul Energetic Oltenia nu igi onoreazd.
obligaliile dar in schimb angajeazd" executor judec[toresc pentru a executa
Cubul Sportiv pentru datorii.
- intreabd de ce sumd este nevoie pentru men{inerea unei echipe de fotbal in
liga a- III - a.
Dl. Viceprimar rdspunde ci este nevoie de aproximativ 7 miliarde lei.
Dl. Cojocaru sustine cd trebuie alocali bani pentru sport, sus{indnd cd acolo unde este sport
este qi sdndtate.

Dl. Primar precizeaz1, cd atunci cdnd este vorba de venituri consilierii locali le reduc iar cAnd
este vorba de cheltuieli se solicitd gdsirea de solulii pentru finanlarea 1or.
Dl. Cernica sustine cd aclionarii Clubului impreuni cu cei din conducerea acestuia pot gdsi o
solulie pentru continuarea activitdtii Cubului Sportiv.
16. Probleme curente:
L. Adresa Asocia{iei ,,Dorule{

din Romffnia, inregistratd,la Primiria Municipiului

Motru sub nr. 1840/16.01.2019 si la Consiliul Local Motru sub nr.
39117.01.2019;

S-a luat act.

2. Adresa domnului Viceprimar Morega Costel Cosmin inregistratl la Primlria
Municipiului Motru sub nr. 2201118.01,2019 si la Consiliul Local Motru sub nr.
42n8.01.2019;
S-a luat act.

3. Proces verbal nr.

intre reprezentan{ii Institu{iei
qi
Primarului Municipiului Motru
reprezentan{ii Sindicatului Liber al
62131.01.2019, incheiat

Func{ionarilor Publici din Primf,ria Municipiului Motru;
S-a luat act.

4.

Raport de specialitate privind infiin{area Clubului Sportiv Municipal Motru nr.
6u31.01.2019;
S-a luat act.

5. Raport privind

activitatea asisten{ilor personali
grav din municipiul Motru in anul2018;

ai persoanelor cu handicap

S-a luat act.

6.

Adresa societlfii UATAA Motru SA, nr. 52129.01.2019;
S-a luat act.

modul de ducere la indeplinire a hotlririlor adoptate de
Consiliul Local Motru in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018;

7. Informarea privind
S-a luat act.

8.

Informarea privind Clubul Sportiv Minerul Motru qi Nota de fundamentare a
cheltuielilor necesare pentru inscrierea unei echipe de fotbal in Campionatul
Jude{ean , edi{ia de Campionat 2018 -2019;
A fost prezentatd de domnul Cernica Mihai. S-a luat act.
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g.Informaredepus[dedomnulconsilierlocalsandalon.
Ion. S-a luat act'
A fost pr"r"ititade domnul consilier local Sanda
preqedinte declari inchise lucrdrile gedinlei ordinare
Nemaifiind alte disculii domnul
pentru care s-a incheiat prezentul
a consiliului Local Motru din data de:t.0t.2019, fapt
proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
MIR$U VASILE

%
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