
U

[s:::i%"r:*:'*
,AtiUL u

RAPORT DE ACTIVITATE AL

COMISIEI de SPECIALITATE NR. 4 a C.L. Motru pe anul 2020

in conformitate prevederile Regulamentului de organizare gi funcfionare al
Consiliului Local Motru, potrivit clrora Comisiile de Specialitate sunt obligate si prezinte
Consiliului Local un raport anual de Activitate, Comisia nr.4 ,,INVATAMANT, SANATATE
$I FAMILIE, CULTE $I SPORT" depune urmitorul raport de activitate pe anul2020.

Comisia are in componenfl 7 consilieri locali qi anume:
1. Matei Gabriel consilier local , ales pe listele PSD -secretar
2. Giubelan Sorin consilier local , ales pe Iistele PSD ;

3. Olaru Nicolae consilier local , ales pe listele PSD ;

4. Pintea Dumitru consilier local , ales pe listele PNL;
5. Bilan Vasile consilier local , ales pe listele PNL ;

6. Chi{ulescu Niculina consilier local, ales pe listele P.M.P-preqedinte
7. Petrescu Ilie consilier local , ales pe listele ALDE;

Conform Regulamentului de organizare qi funcfionare al C.L. Motru s-a stabilit ca
toate proiectele de hotlr0re ce vor fi supuse aprobirii in gedinfa ordinari publici sI fie
analizate gi dezbitute in vederea avizdrii de cltre toate comisiile de specialitate.

Astfel comisia nr. 4 s-a intrunit in gedinti in penultima miercuri din luni la orele 1700 gi
a analizat gi dezbitut toate proiectele de hotlrffre inscrise pe ordinea de zi a qedinfelor
ordinare.

in cadrul gedinfelor s-au analizat gi s-au dezbitut toate proiectele de hotlrflre inscrise
pe ordinea de zi a gedinfelor ordinare.

Pentru fiecare proiect s-a intocmit un raport de avizare, constflnd in avizarea acestora,
precum qi eventualele amendamente care s-au adus de citre membrii comisiei.

In perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 Consiliul Local Motru a adoptat un nr. de
142 hotirflri.

in conformitate cu prevederile art. 133 din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul
Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Motru s-a intrunit in perioada analizati in 6
qedinfe ordinare, 17 gedinfe extraordinare de indati convocate de primar qi I sedinfl
extraordinari convocatl de consilierii locali.

Situafia hotirffrilor adoptate este prezentati in tabelul de mai jos:

Nr
Crt.

Nr. Hot6rdre DENUMIREA HOTARARII

U09.01.2020 privind alegerea pregedintelui de gedin{i pentru a conduce lucr6rile

Eedinlelor Consiliului Local Motru in lunile ianuarie. februarie qi martie
2020

2. 2109.01.2020 pentru aprobarea scutirii la plati a impozitului pe ctddire qi terenul
afbrent pentru investilia realizald, pe raza administrativ-teritorialS a

Municipiului Motru de c6tre SC Nelcar Dam SRL Motru
J 3109.01.2020 privind validarea modificirilor introduse in structura bugetului local,

conform Dispoziliei Primarului Municipiului Motru nr.
1007123.12.2019

4. 4109.01.2020 privind validarea modificdrilor introduse in structura bugetului local.
confbrm Dispoziliei Primarului Municipiului Motru nr.
1016130.t2.2019

5 5109.01.2020 privind modificarea art.l gi art. 2 din H.C.L.Motru nr. 85 din
31.07.20t4

6. 6/09.01.2020 privind acordarea unui mandat special. reprezentanlilor Municipiului
Motru in Adunarea Generald a Ac{ionarilor pentru revocarea
administratorului special la SC UATAA Motru SA gi pentru
desemnarea unui nou administrator special



7 7109.01.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere pentru apartamentului nr
8. scara D. blocul Tl2. etaj 3. B-dul Trandafirilor nr. 2" Municipiul
Motru

8 8/30.0r.2020 privind modificarea tarifului pentru de;eurile municipale destinate a fi
eliminate prin depozitare. prin addugarea contribuliei pentru economia
circularS. conlbrm Anexei nr. 2 din O.U.G. nr. 19612005, respectiv 80
lei/ton6

I 9130.01.2020 privind modificarea art. 6 din contractul - cadru de inchiriere pentru
supraf'e1ele cu destinalia de locuin!6 aprobat prin H.C.L. nr.
44129.03.2018

t0 r 0/30.01 .2020 privind mutarea elevilor de la $coala Primard Ploqtina la $coala
GimnazialS nr. 2 Motru

ll I I /30.01 .2020 privind acordul Consiliului l,ocal Motru pentru lucrdrile de branqament
qi racord executate pe domeniul public la infiastructura tehnico-edilitard
existentd in zond solicitat de domnul M6regescu Silviu

12. 12130.01.2020 privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din
inv6{6m6ntul preuniversitar de stat din municipiul Motru in anul 2019 -
2020

t3. 13130.01.2020 privind aprobarea reorganizdrii Adundrii Generale a Aclionarilor la
Societatea Comerciali Direclia Publicd Motru S.A. 9i a.,Mandatului de
Reprezentare" inbaza cdruia reprezentantii municipiului Motru in
Adunarea General5 a Aclionarilor la Societatea Comerciald Direclia
Publicd Motru S.A. igi vor desfia5ura activitatea

14. t4il1.02.2020 privind aprobarea documentaliei tehnico-economice (Faza DALI) qi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "REABILITARE $l
DOTARE COLEGIUL TEHNIC MO-|RU"

l5 15111.02.2020 de modiflcare a HCL Motru nr.102128.06.2018 - privind aprobarea
proiectului" REABILITARE $l DOTARE COLEGIUL TEHNIC
MOTRU " qi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fonduri
nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR I 2017 I 10 I
l0.l / 10.2 / 7 REGruNr. PoR/20r7 I l0 ll0.t 1t0.2 I Bt $r poR/
2Ol7 I lO I l}.l 110.2 llTl.AxaprioritarS l0 imbundtitirea
infiastructurii educationale. Prioritate de investilii l0.l Investiliile in
educalie. gi fbrmare. inclusiv in fbrmare prof-esional[. penru
dobdndirea de competenle qi inv6{are pe tot parcursul vielii prin
dezvoltarea infiastructurilor de educalie qi formare. Obiectiv Specific
10.2 Cregterea gradului de participare la invi{SmAntul prof'esional Ei

tehnic pi inv6(are pe tot parcursul vielii, Apel dedicat invS(dmintului
prof'esional gi tehnic gi invdlarii pe tot parcursul vietii

16. 16111.02.2020
Completatd de

HCL nr.
26t27.02.2020

privind punerea la dispozilia SC APAREGIO GORJ SA a terenului
pentru con structia/extinderea./reabi I itarea noi lor i nvestili i af-erente
proiectului ..PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA $I APA UZATA DIN JUDETUL
GORJ iN PERIOADA 2OI4.2O2O-

t7 1'7118.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Consiliului Local Motru pe anul
2020 pi estimiri 2021 - 2023 9i bugetul instituliilor publice 9i
activitAtilor finanlate integral sau pa4ial din venituri proprii pe anul
2020 qi estim6ri 2021 - 2023

r8 I 8/t 8.02.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentan[ilor Municipiului
Motru in Adunarea Generald a Aclionarilor pentru aprobarea prelungirii
planului de reorganizare al SC UATAA Motru SA cu I an

l9 1927.02.2020 privind aprobarea Planului de ac(iune privind serviciile sociale
administrate gi finanlate din bugetul Consiliului Local Motru pentru
anul 2020

20. 20127.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare Ei Funclionare pentru
serviciul social Centrul Rezidenlial de Asisten[d pentru Victimele
Violentei in Familie

2t 21127.02.2020 pri vi nd suslinerea or ganizdrii competi(i i lor sportive .. Cupa Prim6veri i
la Judo" qi ., Cupa I Decembrie la Judo"

22. 22127.02.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru lucrArile de branqament
la sistemul de distribulie gaze naturale executate de Premier Energy
SRL lablocul M9-Sc. B, Ml0-Sc.A. Hl-Sc.7" Bl-Sc9. Il-Sc.l. Str.
Cerveniei nr. I I qi nr.l2 Ei Str. Motrului nr. 3A

23 23127.02.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea lucrlrilor de
brangament la sistemul de alimentare cu energie electricd al spaliului
delinut de OPTIFARM SRL in Piata Central5 Motru



Bloc C3 5i camera nr. 10. sc.1. etai 2, Bloc C7. ambele locuinte sociale
25. 2st27.02.2020 privind aprobarea schimbului intre apaftamentul nr. 13. scara B. din

blocul T2 cu apartamentul nr. 16. scara B din blocul M8, municipiului
Motru , ambele locuinle de tip ANL

26. 26t27.02.2020 privind completarea HCL nr. 16111.02.2020 cu Anexa privind
suprat'e1ele de teren pentru fiecare obiectiv din PROIECTUL
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA $I
ApA UZATA DrN JUDETUL GoRJ iN penroeo A 2ot4 - 2o2o

27 27il1.03.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentan[ilor Municipiului
Motru in Adunarea Generald a Aclionarilor pentru revocarea
administratorului special la SC UATAA Motru SA qi desemnarea unui
nou administrator special

28. 28117.03.2020 privind constatarea incetdrii de drept a mandatului de consilier local al
domnului Drdghici Dorel qi declararea ca vacant a locului ocupat de
acesta in Consiliul Local al Municipiului Motru

29 29117.03.2020 prir'ind validarea mandatului de consilier local al domnului Alpredi
Claudiu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Motru

30. 30117.03.2020 privind aprobarea rectific6rii bugetului Iocal al Consiliului Local Motru
pe anul 2020 Si estimAri 2021-2023

3l 3t t17.03.2020 privind aprobarea participdrii Municipiului Motru la Programul
Termoficare gi a graficului de eqalonare anualf, a pl6tilor pentru
proiectul .,Achizi1ie. Montaj qi Punere in Functiune Cazan de Apd
Caldd avAnd Putere Termicd de 3-4 Ccal/H din Produclia de Serie
echipat cu Arz6tor pe CLU gi cu posibilitate de trecere pe Gaze
Naturale"

J/- 32fi7.03.2020 privind aprobarea participdrii Municipiului Motru la Programul
Termoflcare qi a graficului de eqalonare anualE a pldlilor. pentru
proiectul", Modernizarea Instalaliei de evacuare a zgurii qi cenuqii din
cazanul CR 0102

JJ 33/l 7.03.2020 privind aprobarea transformirii unor funclii publice din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Motru

3+ 34117.03.2020 privind aprobarea listei de prioritdli a solicitanlilor care au acces la
locuintele pentru tineri din Municipiul Motru

35. 35117.03.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere pentru apartamentului nr.
3. scara A, blocul T2. parter. Calea Tismanei nr.l7. Municipiul Motru

36. 36fi7.03.2020 privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spaliu in incinta Casei
de Culturd Motru Partidului Gorienilor pentru sediul local

sl 37 il7.03.2020 privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spaliu situat in incinta
Casei de Culturd Motru str. Macului nr. 29. Partidului Puterii
Umaniste ( social - Liberal). Filiala MunicipalS Motru

38. 38117.03.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin
Iicitalie public6 a terenului in suprafald de 44 mp. situat in zona Aleea
Cerveniei - Stadion qi aprobarea concesiondrii prin licitalie publicd a
terenului in suprafala de 44 mp. aparlin6nd domeniului public al
Municipiului Motru. situat in zona Aleea Cerveniei - Stadion pentru
construirea unui gara.j

39 39il7.03.2020 pentru aprobarea de scutire la plata majordrilor de int6rziere pentru
neplata in cadrul termenelor legale a obligaliilor de plati la bugetul
local (impozite. taxe qi amenzi). de cdtre contribuabilii persoane tizice
din Municipiul Motru aflate cu sold la data de 3 I . 12.201 9

.10 40t17.03.2020 privind alegerea pregedintelui de qedinp pentru a conduce lucrdrile
$edinlelor Consiliului Local Motru in urmStoarele trei luni aprilie. mai

Ei iunie 2020
41 4vt7.03.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere pentru apaftamentul nr. 5.

scara D. blocul Tl2. etaj 2, B-dul Trandafirilor nr.2. Municipiul Motru
42. 42129.01.2020 privind aprobarea regulamentului de desfbqurare a qedinlelor comisiilor

de specialitate Ei qedinlele Consiliului l,ocal Motru. pentru perioada
st6rii de urgentA

.+3 43t29.04.2020 privind aprobarea regulamentului de compensare precum gi

modalitatea de evitare a supracompensdrii gi de recuperare a

eventualelor supracompensa[ii rezultate din prestarea serviciului de
producere. transport, distribulie gi fumizarea agentului termic in sistem
centralizat in municipiul Motru. precum gi aprobarea pierderilor induse
de prestarea serviciului de producere. transport 9i distribulie energie
termicd la SC UATAA Motru SA in valoare de 1.700 mii lei din
valoarea totald a pierderilor de 7 .206,93 mii lei

aprobarea graficului de pld(i aferente contractului de achizilie"l-l 44129.04.2020
certificate de gaze cu efecte de serd (EUA) ce se va incheia de SC



45 45130.04.2020 privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local Motru nr. I gi 2

46 46t30.04.2020 privind aprobarea rectiflcarii Bugetului l.ocal al Consiliului Local
Motru pe anul 2020 Ei estimdri 2021 - 2023
privind aprobarea statului de tunclii al Spitalului Municipal Motru
incepdnd cu data de 01.05.2020

47 47130.04.2020

48 48t30.01.2020 privind acordul Consiliului l,ocal Motru, solicitat prin Certificatul de
Urbanism nr. I59ll 8.12.2019, t'irmei S.C. RALICRI COM S.R.L.. in
scopul Autoriz6rii execut6rii lucrdrii de..Modernizare LES joasl
tensiune gi brangamente al'erente PTCZ nr. 18. localitatea Motru. Aleea
Cerv'eniei. Cartier 8 Martie..judelul Gori"

49 49130.04.2020 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinlelor de tip ANL
solicitanlilor inscriqi pe Iista de prioritili

50 50/30.0,1.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere pentru apartamentul nr. l.
scara l. blocul Tl l. Strada Arfarului nr. 2. Municipiul Motru

5l 51130.04.2020 prir ind aprobarea alipirii imobilului - teren cu nr. cadastral 37932 cu
imobilul - teren cu nr. cadastral 38100 intr-un singur imobil in
supraf'a1a de 2500 mp cu nr. cadastral 38228. situat in Municipiul
Motru. B-dul Trandaflrilor. nr. l9..iude1ul Gor.i

52. 52130.04.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea lucr6rilor de
branqare la sistemul de alimentare cu energie electricd a proprietilii
delinute de domnul Croitoru Cornel Andrei. situatd in Municipiul
Motru. Aleea Teilor. nr. 61, iudelul Gori

53. 53/30.04.2020 privind aprobarea rectillcdrii Bugetului lnstituliilor Publice 9i
ActivitSlilor Finanfate lntegral sau Pa4ial din Venituri Proprii pe anul
2020 si estimiri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 310 mii lei

5:1. 54t28.05.2020 privind aprobarea regulamentului de desliqurare a Eedinlelor comisiilor
de specialitate qi gedinlele Consiliului Local Motru pentru perioada
stdrii de alert6

55. 55/28.05.2020 privind aprobarea contului anual de execulie pe anul 2019
56. s6t28.05.2020 privind aprobarea rectiflcdrii Bugetului Local pe anul 2020 Ei estimdri

2021 -2023 prin suplimentare cu suma de 85 mii lei precum gi

bugetul instituliilor publice $i activitdtilor finanfate integral sau partial
din venituri proprii pe anul 2020 qi estimdri 2021-2023

57 57128.05.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la re[eaua

de gaze a apartamentului nr. 2. scara B, parter, bloc M9 . Strada
Pardngului. nr. 2 . Municipiul Motru. iud. Gori

58 58/28.05.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru desfiinlarea construc{iei
cu destina{ia de remiz5. proprietate privatS a Municipiului Motru,
amplasatd pe terenul ce apa(ine domeniului public al Municipiului
Motru situat pe Aleea Teilor , nr. 2l

59 59128.05.2020 Itespirrgere ['l I privind acordarea unui nranclat special reprezenti]nlilor
lv{unicipirilui \'lotru iu Ar.iunarea Cencralir a Ac{ionarilol la Societatcir
Crxterciali Direc{ia Publicd lvlurr: S.A. pontru ;edinla din data de
10.Q6.21'2n

60 60128.05.2020 privind aprobarea numirii unui nou reprezentant al U.A.T. Municipiul
Motru in Adunarea Cenerald a Aclionarilor la Societatea ComercialS
Direclia Publici Motru S.A.,

61 61110.06.2020 de modificare a H.C.L. nr. 42115.03.2019
62. 62il0.06.2020

PRIMAR
de modificare a H.C.L. nr. 177125.10.2018 privind aprobarea
proiectului,. REABILITARE TERMICA A CASEI DE GULTURA" gi

a cheltuielilor legate de proiectul prin accesare de fonduri
nerambursabile in cadrul apelului de proiecte cu titlul
POR/2OI8i3l3.1IBI2ISV. AXA PRIORITARA 3. PRIORITATEA DE
INVESTITII3.I, OPERATIUNEA B _ CLADIRI PUBLICE

63 63110.06.2020 privind convocarea Adundrii Generale a Aclionarilor la Societatea
Comerciald Direclia Publicd Motru S.A. in qedinla ordinard in vederea
alegerii membrilor Consiliului de Administralie prin aplicarea metodei
votului cumulativ

64 64110.06.2020 privind acordarea unui ajutor bdnesc de urgentA pentru doamna Pop
Elena Melania
privind inlocuirea domnului Petrescu Ilie din calitatea de reprezentant
al I I A -l- I\r.,6i^;hit,l I\/^r.', i- A,],t6^r6o /-:66ar^l; 4 A ^r;^-^.il^. l^

65 6st17.06.2020

I

I



Societatea comercialS Direc[ia Publici Motru S.A. gi numirea unui nou
reprezentant

66 66t2s.06.2020 privind aprobarea rectillcdrii Bugetului Local al Consiliului Local
Motru pe anul 2020 9i estimdri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma
de 48.79 MII LEI

67 67t25.06.2020 privind aprobarea Planului de Ordine gi Siguranfi Publicd al
Municipiului Motru pentru anul 2020

68 68t25.06.2020 privind aprobarea ader6rii UAT comuna Urdari la Asocia(ia de
Dezvoltare Intercomunitar6 de utilitSli publice pentru serviciul de
alimentare cu ap6 si de canalizare ,.ADIA'" Gori

69 69tzs.06.2020 prir"ind retragerea Municipiului MOTRU din Asocia{ia de Dezvoltare
Intercomunitar6 in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ..ADIS"
Gor.i

70 70125.06.2020 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de
iluminat public din Municipiul Motru

7l 7v25.06.2020 privind acordul Consiliului Local Motru. solicitat prin Certificatul de
Urbanism nr.37113.04.2020. firmei S.C. Elco S.A T6rgu Jiu S.R.L.. in
scopul Autoriz6rii executdrii lucr6rii Oe ..iNfARtRE RETEA iN
VEDEREA RACORDARII T]TILIZATORUt.I.JI CROITORU
CORNEL - ANDREI. PTCZ2OIO,4KV NR.TRICOTAJE MOTRU,
CONFORM ATR NR.OO I I 00206665/0 I .I I .2020. LOCALITATEA
MOTRU. ALEEA TEILOR. NR 61, JUDETUL GORJ"

72 72125.06.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru inchiderea balconului
apartamentului nr.5. scara C. etaj l, blocul M8. Bulevardul G6rii nr.4
Municipiul Motru . definut cu contract de inchiriere de d-na Modrea
Petrutra - Nadia

ts 73t25.06.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea lucrdrilor de

bran;are la re{eaua de alimentare cu api Ei canalizare a proprietilii
domnului $alapa Haralambie din Calea Severinului, Municipiul Motru.
judelul Gori

74. 74125.06.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere al apartamentul nr. 6.
scara A. bloc Tl2 . B-dul Trandafirilor , Municipiul Motru cdtre
domnul Iorga Alexandru Gabriel

75 75125.06.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere al apartamentul nr. I 7.

scara l, blocul 6 bis. Aleea Castanului nr. 4. Municipiul Motru cdtre
doamna Samoi16 Dorina Mariana

76 76125.06.2020 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezent6nd scutiri la
plata major6rilor de intArziere aferente impozitelor gi taxelor locale
datorate de cStre intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai
bugetului local al Municipiului Motru

77 7712s.06.2020 privind modificarea art.4. Cap.l qi art.45. Cap.VI din Regulamentul
privind cadrul, modalitatea qi criteriile de analizd qi solulionare a

cererilor de atribuire a locuinlelor pentru tineri construite prin ANL in
Municipiul Motru. administrarea . exploatarea qi inchirierea acestora
aprobat prin HCL nr. 155128.09.2017

78. 78t25.06.2020 pril'ind montarea indicatorului stationarea interzisd pe DN 67-Calea
Severinului la interseclia cu aleea de acces ce face legdtura intre DN 67
qi Aleea Teilor

79 79125.06.2020 privind alegerea preEedintelui de qedinlS pentru a conduce lucrdrile

Eedinlelor Consiliului Local Motru in urmdtoarele trei luni : iulie,
august qi septembrie 2020

80 80125.06.2020 privind aprobarea investitiei "MODERNTZAREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC IN MUN]CIPIUL MOTRU"

til 8U25.06.2020 de modificare a HCL nr. 42115.03.2019
82 82125.06.2020 de modificare a HCL Motru nr. 177125.10.2018 - privind aprobarea

proiectutui 'REABILIl'ARE TERMICA A CASEI DE CULTTJRA
MOTRU" gi a cheltuielitor legate de proiect prin accesare de fbnduri
nerambursabile in cadrul apetutui de proiecte cu titlul
POR/20I8/3/3.1IBI2ISV. AXA PRIORITARA 3. PRIORITATEA DE
INVESTITII 3.I. OPERATIUNEA B - CLADIRI PUBLICE
privind convocarea Adun6rii Generale a Actionarilor la Societatea
Comerciald Direclia Publicd Motru S.A. Ei acordarea unui mandat
special reprezentantilor Municipiului Motru in Adunarea GeneralS a

83. 83t02.07.2020

I



pentru a analiza qi hotiri in conformitate cu interesele Municipiului
Motru asupra Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 qi a listei
de investilii

84. 841t3.07.2020 prir ind aprobarea Protocolului de predare - primire qi insuqirea in
domeniul public al Municipiului Motru a investiliei realizati, in cadrul
proiectelor finanlate prin POS Mediu 2007-2013 ..Extinderea gi

modernizarea infiastructurii de apd Si apd uzatd in iudetul Gori"
85. 85113.07.2020 privind achizilia. montarea qi punerea in funcliune de table interactive

pentru instituliile de inv6l6mdnt din Municipiul Motru
86. 86t31.07.2020 privind aprobarea execu{iei bugetelor la 30.06.2020
87 87131.07.2020 privi nd rectiflcarea bugetului institulii lor publ ice Ei activitdtilor

finanlate integral sau pa(ial din venituri proprii pe anul 2020 Ei estimdri
2021-2023 prin suplimentare cu suma de 3 MII LEI

88. 88131.07 .2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea Iucrdrilor de
deviere retea de canalizare pentru S.C.APAREGIO GORJ SA solicitat
prin Certi ficatul de urbanism nr. 63 I I 6.06.2020

89. 89131.07.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru extinderea relelei de
distribulie gaze naturale in Municipiul Motru" Calea Tismanei cu
subtraversare prin fbrare

90. 90t31.07.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru brangarea la refeaua de
alimentare cu apd Ei canalizare a proprietSlii doamnei Iorga Stelula
Ramona Marinela din str. Motrului. nr. lA. Municipiul Motru

9l 9U31.07 .2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de inchiriere a unui teren din Municipiul Motru, strada
Molidului nr. l, situat in incinta Colegiului Tehnic Motru. in suprafald
de 27 mp. cu destinalia come(

92 92131.07 .2020 privind aoordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea contractului
de inchiriere a unui teren din Municipiul Motru. strada Molidului nr. l,
situat in incinta Colegiului Tehnic Motru. in suprafbld de 22 mp. cu
destina[ia come(

93 93t31.07.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de concesiune a unui teren din Municipiul Motru. zona
strada Parcului - Aleea Frasinului - bloc C4. in suprafald de l5 mp, cu
destinalia spatiu come(

94. 94t31.07.2020 privind aprobarea propunerii de schimbare de destina{ie a spaliului de
la parterul imobilului Cdmin nr. l. incintd Colegiul Tehnic Motru. din
spaliu de invSfdmAnt in spaliu pus la dispozilia Primdriei Municipiului
Motru pentru func{ionarea Direc{iei Publice Motru S.A

95 95131.07 .2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru extindere relea de gaze
pe Strada Stadionului din Municipiul Motru. in vederea alimentdrii cu
gaze a imobilelor proprietatea domnilor Gioard Constantin. Tutunaru
Ion qi Scurtu Grigore

96. 9613 t .07 .2020 privind premierea elevilor din Municipiul Motru care au oblinut nota l0
la examenul de bacalaureat si l0 la examenul de evaluare nationalA

97 97 03.09.2020 privind aprobarea rectificdrii Bugetului Local pe anul 2020 qi estimiri
2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 592.79 mii lei

98 98/03.09.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentanfilor municipiului
Motru in Adunarea GeneralS a Actionarilor la societatea Comerciali
Direclia Publicd Motru S.A. pentru qedintele din data de 07.09.2020
respectiv din data de 11.09.2020

99 99t03.09.2020 privind aprobarea aderlrii UAT comuna TurcineEti la Asocialia de
Dezvoltare Intercomunitar6 de utilitAti publice pentru serviciul de
alimentarg cu apa gi de canalizare ..ADIA" Cor.i

100 100/03.09.2020 privind acordul Consiliului I-ocal Motru pentru Amplasare hidranli pe
relea de ap6 existent6. beneflciar S.C.ITALIAN KNITWEAR S.R.L.,
Aleea Tcilor nr. 35. Municipiul Motru. Judetul Gor.i

t0l t01103.09.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru branEarea la releaua de
alimentare cu ap5 qi canalizare a proprietAtii domnului Anton Andrei
Cosmin din str. Parcului. nr. 7A. Municipiul Motru

r02 102/03.09.2020 privind acordul Consiliului Local Motru. solicitat prin Certilicatul de
Urbanism nr.74106.08.2020. firmei Distribu{ie Energie Oltenia S.A.
prin Proreptic S.R.L.. in scopul Autorizdrii executdrii lucrdrilor de
..Trecere la 20 KV a retelelor de 6 KV din Municipiul Motru. etapa I.
zona Micro 2. Str. Artarului. Str. Macului. Str. Liceului, Aleea
Frasinului. Aleea Magnoliilor 9i Aleea Gladiolelor..iuderul Gori"

103 r 03/03.09.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea contractului
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str. Macului nr.36. situat in incinta sediului Impozite qi Taxe Locale. in
supratafi de 6 mp, in vederea deslEqurdrii activitAlilor de cadastru.
topografle gi xerocopii documente

104 104103.09.2020 privind aprobarea continudrii execuliei lucrErilor de cdtre S.C. Direclia
Publi[ Motru S.A. la obiectivul Atelier $coald af'erent $colii
Gimnaziale nr.l . Motru in valoare de 244468.96|ei

r05 t05103.09.2020 privind schimbarea denumirii Parcului Clentral din Municipiul Motru.
Strada Minerului nr.5" in Parcul ..19 octombrie 1981"

r06 106103.09.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere al apaftamentului nr. 20,
scara B. blocul N5, etaj 4. Strada Mirului nr. 6, Municipiul Motru c6tre
domnul BdbucS Viorel - Adi

107 107103.09.2020 privind revocarea HCL nr. 37117.03.2020, constatarea incetirii
efectelor Contractului de inchiriere nr. 37608/07.1 1.2016 prin
denunlare qi atribuirea prin inchiriere a spatiului situat in Municipiul
Motru. B-dul Trandafirilor. bloc A, parter. in suprafa(6 de 5l mp. citre
Partidul Puterii Umaniste (social - liberal). Filiala Motru

108 l0{l/04.09.2020 privind aprobarea rectificSrii Bugetului Local pe anul2020 Ei estimdri
2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 592.79 mii lei

109 109t21.09.2020 privind aprobarea rectificlrii Bugetului Local pe anul 2020 Ei estim6ri
2021 -2023 prin suplimentare cu suma de 2500 mii lei

ll0 fi012t.09.2020 privind validarea modificdrilor introduse in structura bugetului local.
confbrm Dispoziliei Primarului Mun icipi ul ui Motru nr. 681 I 1 I .09.2020

ilt IU16.1.2020 privind alegerea preEedintelui de EedinlS al Consiliului Local Motru,
pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 qi ianuarie2021

fi2 I t2/26.1 1.2020 privind aprobarea rectificdrii Bugetului Local pe anul 2020 ;i estim6ri
2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 414 mii lei. precum gi

bugetul instituliilor publice gi activitAtilor finantate integral sau partial
din venituri proprii pe arril 2020 gi estimdri 2021-2023 prin
suplimentare cu suma de 4,3 I mii lei

lr3 I t3t26.l1.2020 privind aprobarea Proiectul relelei unitSlilor de inv6{6m6nt
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor functiona
in anul Scolar 2021 - 2022

il4 n4t26.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de
f-ezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
TNFRASTRUC]TURTT DE ApA $rApA TJZATA iN "lUnelUl COn.r

ll-5 I 15126.1 1.2020 privind aprobarea planului anual de evolu[ie a tarifelor. conform
rezultatelor Analizei Cost-Beneflciu pentru PROIECTUL REGIONAL
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA
uzATAiN ruoeTur- coR-t

l16 fi6/26.11.2020 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr.
93128.05.2015.. privind darea in administrare a obiectivului .. Capela
Catedrala Motru" cdtre Catedrala Ortodoxi Motru"

l7 t17126.|.2020 De respingere a proiectului pentru revocarea H.C.L.Motru nr.
98103.09.2020 ., privind acordarea unui mandat special reprezentantilor
municipiului Motru in Adunarea generald a Aclionarilor la Societatea
Comerciald Direclia Publicd Motru S.A. pentru Eedinla din data de
07.09.2020 respectiv din data de I 1.09.2020"

ll8 118t26.11.2020 privind participarea U.A.T.Municipiul Motru in cadrul Programului
Opera[ional Competitivitat e 20 1 4-2020 cu proi ectul ., Inv6[5mdnt
ONLINE de Calitate in Municipiul Motru" 9i asigurarea contribuliei de
la bugetul local pentru finan{area proiectului

ll9 I19126.11.2020 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului Ei

urbanism gi aprobarea regulamentului de organizare gi func{ionare al
acestuia

120 t20126.11.2020 privind desemnarea reprezentantului UAT Motru in Adunarea GeneralS
a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari ADIA Gori

l2t t2U26.l1.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Motru

privind aprobarea regulamentului de compensare precum qi modalitatea
de evitare a supracompensdrii si de recuperare a eventualelor
supracompensalii rezultate din prestarea serviciului de producere,
transport. distribulie si furnizarea agentului termic in sistem centralizat
in municipiul Motru precum si aprobarea pierderilor induse de prestarea
senricirrlrri de nrnducere trancnort si distrihrrtie enerqie termici la SC

122 122109.12.2020



UATAA Motru S.A. in valoare de2.357 MII LEI
123 123109.12.2020 privind validarea modificirilor introduse in structura bugetului local,

confbrm D ispoziliei Primarul ui M un icipiului Motru nr. 821 I 08.1 2.2020

124 124t09.12.2020 privind aprobarea rectificirii Bugetului Local pe anul 2020 qi estimdri
2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 879 mii lei, precum ;i
bugetul instituliilor publice Ei activitdtilor tinanlate integral sau par{ial

din venituri proprii pe anul2020 qi estimdri 2021-2023 prin
suplimentare cu suma de 470 mii lei

t25 125109.12.2020 privind organizarea evenimentului ", Alaiul obiceiurilor deiarnir" 2020
126 126t09.12.2020 privind acordarea unor pachete cu alimente celor mai detavorizate

persoane din Municipiul Motru cu ocazia Sdrbdtorilor de larnd2020
127 127109.12.2020 privind aprobarea actualizdrii valorii totale a investiliei pentru

obiectivul.. Reabilitare Ei dotare $coala Gimnaziald nr.l Motru",
aprobatd prin H.C.L.nr. l7 din 20.02.2019

r28 128109.12.2020 privind aprobarea actualizarii valorii totale a investiliei pentru
obiectivul.. Reabilitare qi dotare Grddinita cu Program Prelungit nr. I
Motru". aprobat[ prin H.C.L.nr. l5 din 20.02.2019

t29 129109.12.2020 Privind aprobarea actualiz6rii valorii totale a investitiei pentru
obiectivul,, Reabilitare qi dotare Gridinila nr. 7 Motru". aprobatd prin
H.C.L.nr. 1 6 din 20.02.201 9

130 130117.12.2020 privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor
locale qi amenzilor pentru anul 2021, prin indexarea cu rata inflaliei de
33%

t3l 131117.12.2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de
reduceri Ei scutiri la plata impozitului pe cl6diri Ei terenuri in vederea
credrii de noi locuri de muncd de cdtre intreprinderile care igi au sediul
gi desfbgoard activitatea in Municipiul Motru

132 132117.12.2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind procedura de
acordare de reduceri Si scutiri la plata impozitului pe clidiri gi terenuri
pentru intreprinderi in vederea atragerii de investilii qi suslinerea
dezvoltarii durabile a Municipiului Motru

IJJ 133117.12.2020 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU,.
MODIFICARE FATADA $I SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN
LNrTATE FTNANCTAR -BANCARA iN HOrsl gt RESTAURANT.
CONSTRUIRE EXTTNDERE (TERASA) SI PARCARE AUTO

t34 131,L7.',t2.2020 privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Motru ce vor
face pafte din Consiliile de Administralie ale unitdlilor de invd{dmAnt
din municipiul Motru

t35 t35lt7 .12.2020 privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Motru in
Comisia de Evaluare gi Asigurarea Calitd{ii in unitilile de inv6[6mAnt
din Municipiul Motru

136 136117.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea
Generald a Ac{ionarilor a S.C. APAREGIO Gorj S.A

137 137117.12.2020 privind aprobarea..Programului de mdsuri pentru prevenirea qi

combaterea f'enomenelor meteorologice periculoase pe perioada
timpului fiiguros, noiembrie 2020 - martie 2021"

r38 r 38/ 17. 12.2020 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucriri de interes local pentru
repartizarea lunard a orelor de muncd prestate de persoanele majore
apte de muncd beneficiare de ajutor social. conform prevederilor Legii
nr.4161200l^ pentru anul 2021

139 139t17.12.2020 privind acceptarea ofertei de donalie a SocietAlii ITALIAN
KNITWER SRL pentru terenul in supralald de 376 mp situat in
Municipiul Motru, Aleea Teilor inscris in CF 39611 a Municipiului
Motru

t40 140124.12.202 privind aprobarea rectillcdrii Bugetului Local pe anul 2020 gi estimdri
2021 ?023 prin suplimentare cu suma de 83.95 mii lei

141 14U24.t2.2020 pentru aprobarea scutirii la platd a impozitului pe clSdire qi terenul
al-erent pentru investi{ia realizatd pe raza administrativ-teritorial6 a
Municipiului Motru de cdtre SC Leurda Impex SRL

t42 142124.t2.2020 pentru aprobarea scutirii la platd a impozitului pe clddire gi terenul
aferent pentru investi(ia realizald pe raza administrativ-teritoriali a
Municipiului Motru de cdtre SC Nelcar Dam SRL Motru



Din totalul de 142 hotlrlri :

de respingere a proiectului :H.C.L. nr. 59, 117,
in curs de realizare o hotlrffre- H.C.L.nr. 38,
7 hotlrfrri nu au fost duse la indeplinire, respectiv H.C.L.nr.21,,37r 63,83, 85,94,96

132 hotirflri au fost duse la indeplinire ;
Pe noul mandat 2020-2024 in perioada 16.11.2020- 31.12. 2020 au fost adoptate un nr.

de 32 hotarflri din totalul de 142.
Hotlrflrile au fost comunicate de cltre Aparatul Permanent al C.L. Motru Primarului

Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului, Serviciilor de specialitate din cadrul Primiriei
municipiului Motru, persoanelor qi institutiilor solicitante gi au fost publicate.

Toate avizele date de cltre Comisie au fost aduse la cunogtin{I in gedinta ordinari
I C.L. Motru gi au fost sus{inute de cltre preqedintele comisiei in vederea adoptirii hotflrflrii.
In cadrul comisiei proiectele de hotlrflre supuse dezbaterii s-au votat prin vot deschis, cu
votul majoritlfii consilierilor.

Lucririle comisiei au fost consemnate intr-un proces - verbal incheiat cu ocazia
inchiderii gedintei, acesta fiind semnat de cltre preqedintele gi secretarul comisiei.

In procesul - verbal s-a specificat numlrul de voturi dat pentru fiecare proiect de
hotlrflre supus dezbaterilor gi votului, amendamentele, in cazul in care au fost frcute, gi

discufiile care au avut loc.
Comisia s-a intrunit, pentru dezbateri, in gedinfa ordinarl publici pentru a da avizul

proiectelor de hotirire care au venit in regim de urgenfl in vederea solutionirii unor
probleme de interes local, inainte ca acestea si fie supuse la vot.

Pe perioada de pandemie;edin(ele s-au {inut prin aplicafia WhatsApp.

Preqedinte
chi


