
RAPORT DE ACTIVITATE AL

COMISIEI de SPECIALITATE NR. 6 a C.L. Motru pe anul 2020

in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare gi func{ionare al
Consiliului Local Motru, potrivit cirora Comisiile de Specialitate sunt obligate si prezinte
Consiliului Local un raport anual de activitate, Comisia nr.6 ,,MUNCA, PROTECTIE $l
ASISTENTA SOCtalA. pROfeCTIE COPII" tlepune urmitorul raport de activitate pe anul
2020.

Comisia are in componenfi 5 consilieri locali qi anume:
l. Olaru Nicolae consilier local , ales pe listele PSD ;
2. Matei Gabriel consilier local, ales pe listele PSD ;
3. Sanda Ion consilier local , ales pe listele PNL - preqedinte
4. Chi{ulescu Niculina consilier local , ales pe listele P.M.P- secretar
5. Preda Florea consilier local, ales pe listele Alianfei USR-PLUS ;

Conform Regulamentului de organizare qi funcfionare al C.L. Motru s-a stabilit ca
toate proiectele de hotlrflre ce vor fi supuse aprobirii in qedinfa ordinarl publicl sI fie
analizate qi dezbitute in vederea avizlrii de cltre toate comisiile de specialitate.

Astfel comisia nr. 6 s-a intrunit in qedinfl in penultima miercuri din IunI Ia orele 1800 gi

a analizat qi dezbltut toate proiectele de hotirire inscrise pe ordinea de zi a gedinfelor
ordinare.

in cadrul qedinfelor s-au analizat gi s-au dezbltut toate proiectele de hotlrAre
inscrise pe ordinea de zi a qedinfelor ordinare.
dezbltut toate proiectele de hotlrAre inscrise pe ordinea de zi a;edinfelor 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 01.0f.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.57/2019 privind Codul
Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Motru s-a intrunit in perioada analizatdin 6
gedinfe ordinare, 17 gedinfe extraordinare de indatl convocate de primar qi l gedinfn
extraordinari convocati de consilierii locali.

Situatia hotiririlor adoptate este prezentatl in tabelul de mai jos:

Nr.
Crt.

Nr. Ilotdrire DENIJMIREA HOTARARII

I109.01.2020 privind alegerea pregedintelui de gedin{6 pentru a conduce lucrdrile
qedinlelor Consiliului Local Motru in lunile ianuarie. februarie qi martie
2020

2. 2t09.01.2020 pentru aprobarea scutirii la plati a impozitului pe clidire gi terenul
af'erent pen tru i n vestili a r ealizatd pe r aza ad m i n i strati v -teri tori al d a
Municipiului Motru de cdtre SC Nelcar Dam SRL Motru

3109.01.2020 privind validarea modificdrilor introduse in structura bugetului local.
conlbrm Dispoziliei Primarului Municipiului Motru nr.
t007t23.12.2019

l. 4t09.0t.2020 privind v'alidarea modificdrilor introduse in structura bugetului local.
conlbrm Dispoziliei Primarului Municipiului Motru nr.
1016130.12.2019

) 5109.01.2020 privind modiflcarea art. I 5i art. 2 din H.C.L.Motru nr. 85 din
3 I .07.20 l4

6. 6109.01.2020 prir,ind acordarea unui mandat special. reprezentantilor Municipiului
Motru in Adunarea General6 a Actionarilor pentru revocarea
administratorului special la SC UATAA Motru SA Ei pentru
desemnarea unui nou administrator special

l.



7 7109.01.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere pentru apartamentului nr
8. scara D. blocul TI2. eta.i 3. B-dul Trandaflrilor nr. 2. Municipiul
Motru

8 8/30.01.2020 privind modificarea tarifului pentru de;eurile municipale destinate a fi
eliminate prin depozitare. prin addugarea contribu{iei pentru economia
circulard, confbrm Anexei nr. 2 din O.tJ.G. nr. 19612005^ respectiv 80
lei/tond

9 9t30.01.2020 privind modificarea art. 6 din contractul - cadru de inchiriere pentru
supraf'e1ele cu destinatia de locuinld aprobat prin H.C.L. nr.
44129.03.2018

t0. t 0/30.01.2020 privind mutarea elevilor de la $coala Primard Ploqtina la $coala
Gimnaziald nr. 2 Motru

ll fi130.01.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru lucrdrile de branqament
gi racord executate pe domeniul public la infiastructura tehnico-edilitard
existentd in zon6 solicitat de domnul Mireqescu Silviu

12. 12130.01.2020 privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din
inr.'atam6ntul preuniversitar de stat din municipiul Motru in anul 2019 -
2020

l3 13t30.01.2020 privind aprobarea reorganizdrii Adundrii Generale a Aclionarilor la
Societatea Comerciald Direclia Publicd Motru S.A. 9i a ..Mandatului de
Reprezentare" inbaza clruia reprezentan[ii municipiului Motru in
Adunarea Generali a Actionarilor la Societatea Comerciald Direclia
Publicd Motru S.A. igi vor desflEura activitatea

I4 14fi t.02.2020 privind aprobarea docurnentaliei tehnico-economice (Faza DALI) Ei a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "REABILIl'ARE $l
DOTARE COLEGIT-II- TEHNIC MOTRU"

15. l5^1.02.2020 de modillcare a HCL Motru nr. 102128.06.2018 - privind aprobarea
proiectului- REABILITARE SI DOTARE COLEGIUL l'EHNIC
MOTRU " qi a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de fbnduri
nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte nr. POR I 2017 I 10 I
r0.1 / 10.2 / 7 RECTUNI. pOR / 2017 I t0 fi0.1 t10.2 I Bt $t pOR /
2Ol7 I 10 I lO.1 I 10.2 / ITl. Axa prioritard l0 imbunltElirea
infrastructurii educationale. Prioritate de investilii I 0. I Investiliile in
educalie. Ei formare. inclusiv in formare profesionalE. pentru
dob6ndirea de competenle gi invdtare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infiastructurilor de educalie Ei fbrmare, Obiectiv Specific
10.2 CreEterea gradului de participare la inv6(im6ntul prof'esional gi

tehnic Ai invdlare pe tot parcursul vielii. Apel dedicat invSldmAntului
prot'esional gi tehnic ai invAprii pe tot parcursul vielii

t6 16il1.02.2020
Completata de

HCL nr.
26127.02.2020

privind punerea la dispozilia SC APAREGIO GORJ SA a terenului
pentru con struc!ialexti nderea,/reabi I itarea noi lor investiti i aferente
proiectului,,PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA $I APA UZATA DIN JUDETUL
GORJ iN PERIOADA 2OI4-2020-

l7 t7fi8.02.2020 prirind aprobarea bugetului local al Consiliului Local Motru pe anul
2020 9i estimdri 2021 - 2023 qi bugetul instituliilor publice gi

acti\itetilor finan{ate integral sau pa(ial din venituri proprii pe anul
2020 qi estimdri 2021 - 2023

l8 I 8/l 8.02.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentanlilor Municipiului
Motru in Adunarea Cenerald a Aclionarilor pentru aprobarea prelungirii
planului de reorganizare al SC UATAA Motru SA cu I an

l9 19127.02.2020 privind aprobarea Planului de ac(iune privind serviciile sociale
administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Motru pentru
anul 2020

20 20t27.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi Func{ionare pentru
serviciul social Centrul Rezidenlial de Asisten{6 pentru Victimele
Violenlei in Familie

21 2t/27.02.2020 privind sus{inerea organizdrii competiliilor sportive .. Cupa Prim6verii
la Judo" 9i .. Cupa I Decembrie la Judo"

22 22t27.02.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru lucrSrile de branEament
la sistemul de distribulie gaze naturale executate de Premier Energy
SRI- la blocul M9- Sc. B. MlO-Sc.A. Hl-Sc.7. BI-Sc 9.Il-Sc.l. Str.
Cerveniei nr. I I 5i nr.l2 Ei Str. Motrului nr. 3,A

z-t 23127.02.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea lucririlor de
bran5ament la sistemul de alimentare cu energie electricd al spaliutui
de[inut de OPTIFARM SRL in Piata Centrald Motru



21. 24127.02.2020 privind apl'obarea schimbului de locuinte intre camera nr. 5. parter.
Bloc C3 $i camera nr. 10. sc.l. etai 2. Bloc C7, ambele locuin{e sociale

25 25t27.02.2020 privind aprobarea schimbului intre apartamentul nr. 13. scara B, din
blocul T2 cu apaftamentul nr. 16. scara B din blocul M8. municipiului
Motru . ambele locuinte de tip ANL

26. 26127.02.2020 privind completarea HCL nr. 16111.02.2020 cu Anexa privind
supraf'e1ele de teren pentru flecare obiectiv din PROIECTUL
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA $I
ApA UZATA DrN JUDETUL GORJ iN pEnroao A 2ot4 - 2o2o

27 27111.03.2020 privind acordarea unui mandat special reprezentan{ilor Municipiului
Motru in Adunarea Ceneral6 a Ac{ionarilor 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 gi declararea ca vacant a locului ocupat de
acesta in Consiliul l-ocal al Municipiului Motru

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

30. 30117.03.2020 privind aprobarea rectillcdrii bugetului local al Consiliului Local Motru
pe anul 2020 Si estimiri 2021-2023

3l 3U17.03.2020 prir,'ind aprobarea participdrii Municipiului Motru la Programul
Termoflcare 5i a graticului de eqalonare anual6 a pl6lilor pentru
proiectul ..Achizi1ie. Monta.i gi Punere in Functiune Cazan de Apd
Calda av6nd Putere l'ermicd de 3-4 CcaliH din Productia de Serie
echipat cu Arzdtor pe CLU gi cu posibilitate de trecere pe Caze
Naturale"

)z- 32/t7.03.2020 privind aprobarea participdrii Municipiului Motru la Programul
Termoflcare si a graticului de egalonare anuald a pl6!ilor. pentru
proiectul.. Modernizarea Instalaliei de evacuare azgurii;i cenu;ii din
cazanul CR 0102

J-) 33fi7.03.2020 privind aprobarea transfbrmdrii unor lunclii publice din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Moru

34 34fi7.03.2020 prirind aprobarea listei de prioritdli a solicitanlilor care au acces la
locuintele pentru tineri din Municipiul Motru

35 35/17.03.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere pentru apartamentului nr.
3. scara A. blocul T2. parter, Calea Tismanei nr.l7. Municipiul Motru

36. 36il7.03.2020 privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spatiu in incinta Casei
de Cultura Motru Partidului Gorjenilor pentru sediul local

37 37 I t7 .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 Municipal6 Motru

i8. 38fi7.03.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin
licitalie publici a terenului in suprafali de 44 mp. situat in zona Aleea
Cerveniei Stadion qi aprobarea concesiondrii prin licitalie publicd a
terenului in supralald de 44 mp. apartinAnd domeniului public al
Municipiului Motru. situat in zona Aleea Cerveniei - Stadion pentru
construirea unui gara.i

39 39fi7.03.2020 pentru aprobarea de scutire la plata ma.iordrilor de intArziere pentru
neplata in cadrul termenelor legale a obligaliilor de platd la bugetul
local (impozite. taxe qi amenzi). de cdtre contribuabilii persoane tizice
din Municipiul Motru aflate cu sold la data de 31.12.2019

40 40fi7.03.2020 privind alegerea pregedintelui de gedinl6 pentru a conduce lucrlrile
Eedinlelor Consiliului l-ocal Motru in urmltoarele trei luni aprilie. mai

5i iunie 2020
4l 4t fi7.03.2020 prir'ind cesionarea contractului de inchiriere pentru apartamentul nr. 5.

scara D. blocul Tl2. etaj 2, B-dul Trandafrrilor nr.2, Municipiul Motru
12. 12129.04.2020 privind aprobarea regulamentului de desfEEurare a gedintelor comisiilor

de specialitate qi Eedintele Consiliului Local Motru. pentru perioada
stdrii de urgentA

-t3 13/29.04.2020 privind aprobarea regulamentului de compensare precum qi

modalitatea de evitare a supracompens6rii gi de recuperare a
eventualelor supracompensalii rezultate din prestarea serviciului de
producere. transpolt. distribulie gi furnizarea agentului termic in sistem
centralizat in municipiul Motru. precum gi aprobarea pierderilor induse
de prestarea serviciului de producere. transport qi distribulie energie
termic6 la SC UATAA Motru SA in v'aloare de 1.700 mii lei din
valoarea totald a de7 93 mii lei

44. 44129.04.2020 nd cului de afbrente contractului de ach

I



ceftificate de gaze cu ef'ecte de serd (EUA) ce se va incheia de SC
UATAA MotTu SA cu T.D.R. ENERGY SRL

.15. 4st30.04.2020 privind modificarea componen{ei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Motru nr. I gi 2

46. 46/30.04.2020 privind aprobarea rectificdrii Bugetului Local al Consiliului Local
Motru pe anul 2020 9i estim6ri 2021 - 2023

47 47130.04.2020 privind aprobarea statului de funclii al Spitalului Municipal Motru
incepdnd cu data de 0 1.05.2020

48. 48/30.04.2020 privind acordul Consiliului Local Motru. solicitat prin Certificatul de
Urbanism nr. 159/18.12.2019. tlrmeiS.C. RALICRI COM S.R.L.. in
scopul Autorizdrii executdrii lucrdrii de ..Modernizare LES joasi
tensiune gi branpamente af-erente PTCZ nr. 18. localitatea Motru. Aleea
Cerveniei. Cartier 8 Martie..iudelul Gori"

.19 49130.04.2020 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinlelor de tip ANL
solicitantilor inscriqi pe lista de prioritdli

50 s0130.04.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere pentru apaftamentul nr. l.
scara l. blocul 'l'l l. Strada Altarului nr. 2. Municipiul Motru

5l 51130.04.2020 privind aprobarea alipirii imobilului - teren cu nr. cadastral 37932 cu
imobilul - teren cu nr. cadastral 38100 intr-un singur imobil in
suprafatd de 2500 mp cu nr. cadastral 38228. situat in Municipiul
Motru. B-dul Trandafirilor. nr. l9..iude1ul Gori

52. 52/:t0.0-1.2020 privind acordul Consiliului l,ocal Motru pentru executarea lucrdrilor de
branqare la sistemul de alimentare cu energie clectricd a proprietdlii
delinute de domnul Croitoru Cornel Andrei. situatd in Municipiul
Motru. Aleea Teilor. nr.6l. judelul Gor.i

53 53/30.04.2020 privind aprobarea rectitlcdrii Bugetului Instituliilor Publice qi

Activi6tilor Finanlate lntegral sau Pa(ial din Venituri Proprii pe anul

?920 Ei estimAri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 310 mii lei
51. 5.r/28.05.2020 privind aprobarea regulamentului de deslbgurare a gedintelor comisiilor

de specialitate qi Eedintele Consiliului Local Motru pentru perioada
stdrii de alertd

55 55/28.05.2020 privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2019
56 56t28.05.2020 privind aprobarea rectificdrii Bugetului Local pe anul 2020 9i estimlri

2021 2023 prin suplimentare cu suma de 85 mii lei precum qi

bugetul institutiilor publice $i activitAtilor llnantate integral sau partial
din venituri proprii pe anul 2020 5i estimdri 2021-2023

57 57t28.05.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la releaua
de gaze a apartamentului nr. 2. scara B. parter. bloc M9 . Strada
Pardngului. nr. 2 . Municipiul Motru. iud. Gori

58 58/28.05.2020 prirind acordul Consiliului Local Motru pentru desfiintarea construc[iei
cu destinalia de remiz6. proprietate privatd a Municipiului Motru.
amplasatd pe terenul ce apa(ine domeniului public al Municipiului
Motru situat pe Aleea Teilor , nr. 2l

59. 59128.05.2020 llespingers ['H privind acttrdirleil unui nttrndat special reprezentaniil()r
Llunicipiului \,lotru in Ailunarea Gcneralir a Actrionerrilor la Socictatcrr
Conrelciali Dilec{ia l,ublica i\4ntru S.A. pentru gedint:r din dalir cie

10.06.202r)
60. 60t28.05.2020 privind aprobarea numirii unui nou reprezentant al U.A.T. Municipiul

Motru in Adunarea General6 a Aclionarilor la Societatea Comerciald
Direc[ia Publicd Motru S.A.,

6l 61110.06.2020 de moditlcare a H.C.L. nr.42115.03.2019
62 62110.06.2020

PRIMAR
de modificare a H.C.L. nr. 177125.10.2018 privind aprobarea
proiectului.. REABILITARE TERMICA A CASEI DE CULTURA" si
a cheltuielilor legate de proiectul prin accesare de fonduri
nerambursabile in cadrul apelului de proiecte cu titlul
POR/20I8/3/3.IIBI2ISV. AXA PRIORITARA 3. PRIORITATEA DE
INVESTTTII 3.1. OPERATIt_rNEA B - CLADIRI pUBLICE

63 63il0.06.2020 prir,ind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la Societatea
Comercial6 Direclia Public[ Motru S.A. in Eedinla ordinarE in vederea
alegerii membrilor Consiliului de Administralie prin aplicarea metodei
votului cumulativ

6l 64110.06.2020 nd acordarea unui bdnesc de doamna



Elena Melania
65. 6s117.06.2020 privind inlocuirea domnului Petrescu Ilie din calitatea de reprezentant

al UAT Municipiul Motru in Adunarea Generald a Aclionarilor la
Societatea comerciali Direclia Publici Motru S.A. Ei numirea unui nou
reprezentant

66. 66125.06.2020 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al Consiliului Local
Motru pe anul 2020 9i estim6ri 2021 - 2023 prin suplimentare cu suma
de 48.79 MII LEI

67 67125.06.2020 privind aprobarea Planului de Ordine gi Siguran(6 Publicd al
Municipiului Motru pentru anul 2020

68 68125.06.2020 privind aprobarea aderdrii UAT comuna Urdari Ia Asocialia de
Dezvoltare Intercomunitard de utilit6ti publice pentru serviciul de
alimentare cu ap[ qi de canalizare ..ADIA" Gori

69 69125.06.2020 privind retragerea Municipiului MOTRU din Asocialia de Dezvoltare
Intercomunitard in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ..ADIS-
Goti

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

71 71125.06.2020 privind acordul Consiliului Local Motru. solicitat prin Certificatul de
Urbanism nr.37113.04.2020. llrmei S.C. Elco S.A Tdrgu Jiu S.R.L.. in
scopul Autorizdrii execut5rii lucrdrii ae..iNtARtRE RETEA iN
VEDEREA RACORDARII LITILIZATORULUI CROITORU
CORNEL - ANDREI. PTCZ2OIO,4KV NR.TRICOTAJE MOTRU,
CONFORM ATR NR.OOI I00206665/0I .11.2020, LOCALITATEA
MOTRU. ALEEA TEILOR. NR 6I, JUDETUL GORJ''

72 72125.06.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru inchiderea balconului
aparlamentului nr.5. scara C. eta.i l. blocul M8. Bulevardul Girii nr.4
Municipiul Motru . detinut cu contract de inchiriere de d-na Modrea
Petruta - Nadia

73t25.06.2020 privind acordul Consiliului L.ocal Motru pentru executarea lucrdrilor de
bran;are la releaua de alimentare cu api qi canalizare a propriet6lii
domnului $alapa Haralambie din Calea Severinului. Municipiul Motru.
judelulGorj

71 74125.06.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere al apartamentul nr. 6.
scara A. bloc Tl2 . B-dul Trandafirilor . Municipiul Motru catre
domnul lorga Alexandru Cabriel

75. 75125.06.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere al aparlamentul nr. I 7.
scara l. blocul 6 bis. Aleea Castanului nr.4. Municipiul Motru cdtre
doamna SamoilS Dorina Mariana

76. 76t25.06.2020 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentAnd scutiri la
plata ma.iordrilor de intArziere af'erente impozitelor Ei taxelor locale
datorate de cdtre intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai
bugetului local al Municipiului Motru

77 77125.06.2020 privind modiflcarea art.4. Cap.l gi art.,l5. Cap.VI din Regulamentul
privind cadrul. modalitatea Ei criteriile de analizir qi solutionare 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 78125.06.2020 privind montarea indicatorului sta(ionarea interzisd pe DN 67-Calea
Severinului la interseclia cu aleea de acces ce f'ace legdtura intre DN 67
qi Aleea Teilor

79. 79t25.06.2020 privind alegerea pregedintelui de gedinp pentru a conduce lucririle
5edinlelor Consiliului Local Motru in urmdtoarele trei luni : iulie.
august gi septembrie 2020

80. 80t25.06.2020 privind aprobarea investitiei "MODERNTZAREA SISTEMULUI Du
ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MOTRU"

8t 8U25.06.2020 de modillcare a HCL nr. 42115.03.2019
82 82125.06.2020 de modiflcare a HCL Motru nr. 177125.10.2018 - privind aprobarea

proiectutui 'REABILITARE TERMICA A CASEI DE CULTURA
MOTRU" Si a cheltuielitor legate de proiect prin accesare de fbnduri
nerambursabile in cadrul apetutui de proiecte cu titlul
POR/20I8/3/3.IIBI2ISY. AXA PRIORITARA 3. PRIORITATEA DE
INVESTITII3.I OPERATIUNEA B - CLADIRI PUBLICE



83 83102.07.2020 pri\,ind convocarea Adundrii Cenerale a Actionarilor la Societatea
ComercialS Directia Publicd Motru S.A. qi acordarea unui mandat
special reprezentanlilor Municipiului Motru in Adunarea GeneralS a

Aclionarilor la Societatea Comerciald Direclia Publicd Motru S.A.
pentru a analiza qi hotdri in confbrmitate cu interesele Municipiului
Motru asupra Bugetului de venituri ii cheltuieli pe anul 2020 gi a listei
de investi!ii

84 84il3.07.2020 pri"'ind aprobarea Protocolului de predare - primire Ei insugirea in
domeniul public al Municipiului Motru a investiliei rcalizatd in cadrul
proiectelor finanlate prin POS Mediu2007-2013 ..Extinderea qi

modernizarea inl-rastructurii de apd Si apd uzatb in iudetul Gori"
85. 85113.07.2020 privind achizilia, montarea qi punerea in funcliune de table interactive

pentru instituliile de invd{dmdnt din Municipiul Motru
86. 86t31.07.2020 privind aprobarea execu[iei bugetelor la 30.06.2020
87 87 t3 t .07 .2020 privind rectifi carea bugetul ui institutiilor publ ice $i activitefi lor

tinantate integral sau partial din Ienituri proprii pe anul2020 qi estimdri
2021-2023 prin suplimentare cu suma de 3 MII LEI

88. 8813t.07.2020 prir ind acordul Consiliului Local Motru pentru executarea lucr[rilor de
deviere relea de canalizare pentru S.C.APAREGIO GOR.I SA solicitat
prin Certifi catul de urbani sm nr. 63 I | 6.06.2020

89 89131.07.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru e\tinderea relelei de
distributie gaze naturale in Municipiul Motru. Calea Tismanei cu
subtrar,'ersare prin forare

90 90t31.07.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru branqarea la re(eaua de
alimentare cu ap6 qi canalizare a proprietdlii doamnei Iorga Steluta
Ramona Marinela din str. Motrului, nr. lA, Municipiul Motru

9l 9t 13 t .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 supraf'a!5
de27 mp. cu destinatia comert

92. 92t3t.07.2020 prir ind 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 supraf'a1d de 22 mp, cu
destinafia comerl

93 93131.07.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru prelungirea
contractului de concesiune a unui teren din Municipiul Motru. zona
strada Parcului - Aleea Frasinului - bloc G4. in suprafald de l5 mp. cu
desti nalia spa{iu comert

94. 94131.07.2020 privind aprobarea propunerii de schimbare de destinalie a spa(iului de
la parterul imobilului CImin nr. l. incintd Colegiul Tehnic Motru. din
spa[iu de invSldmAnt in spaliu pus la dispozi{ia Primariei Nlunicipiului
Motru pentru funclionarea Direcliei Publice Motru S.A

95 95131.07.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru extindere retea de gaze
pe Strada Stadionului din Municipiul Motru. in vederea alimentarii cu
gaze a imobilelor proprietatea domnilor Gioard Constantin. Tutunaru
Ion gi Scurtu Grigore

96 96131.07 .2020 privind premierea elevilor din Municipiul Motru care au oblinut nota l0
la examenul de bacalaureat gi l0 la examenul de evaluare nationald

97 97 t03.09.2020 privind aprobarea rectificdrii Bugetului Local pe anul 2020;i estimlri
2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 592.79 mii lei

98 98103.09.2020 privi nd acordarea unui mandat special reprezentantilor municipi ului
Motru in Adunarea Ceneral6 a Actionarilor la societatea ComercialS
Directia Publicd Motru S.A. pentru sedintele din data de07.09.2020
respectiv din data de I L09.2020

99 99t03.09.2020 privind aprobarea aderarii UAT comuna Turcineqti la Asocialia de
Dezvoltare Intercomunitar6 de utilitali publice pentru serviciul de
alimentare cu ap6;i de canalizare..ADIA" Gori

100 r00/03.09.2020 privind acordul Consiliului l-ocal Motru pentru Amplasare hidranli pe
relea de apd existentd. beneflciar S.C.ITALIAN KNITWEAR S.R.L..
Aleea'leilor nr. 35, Municipiul Motru, Judeful Gorj

t0t 101t03.09.2020 privind acordul Consiliului Local Motru pentru branqarea la reteaua de
alimentare cu apd gi canalizare a propriet6tii domnului Anton Andrei
Cosmin din sr. Parcului- nr. 7A. Municipiul Motru

r02 102t03.09.2020 privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin Certilicatul de
Urbanism nr.74106.08.2020. firmei Distributie Energie Oltenia S.A
prin Proreptic S.R.L.. in scopul Autorizirii executarii lucrdrilor de



."Trecere la 20 KV a relelelor de 6 KV din Municipiul Motru. etapa I

zona Micro 2. Str. Artarului. Str. Macului. Str. Liceului. Aleea
Frasinului. Aleea Magnoliilor 5i Aleea Gladiolelor. iudetul Gorj"

r03 103/03.09.2020 privind acordul Consiliului l,ocal Motru pentru prelungirea contractului
de inchiriere nr.36586/10. 10.2018 pentru spaliul din Municipiul Motru.
str. Macului nr.36" situat in incinta sediului Impozite 9i Taxe Locale. in
suprafati de 6 mp, in vederea desfEtrur6rii activitAlilor de cadastru.
topografie gi xerocopii documente

t04 104103.09.2020 privind aprobarea continu6rii execu{iei lucririlor de cdtre S.C. Direclia
Publi6 Motru S.A. la obiectivul Atelier $coald af-erent $colii
Gimnaziale nr.l . Motru in valoare de 244468.96lei

r05 105/03.09.2020 privind schimbarea denumirii Parcului Central din Municipiul Motru.
Strada Minerului nr.5. in Parcul ..19 octombrie 1981"

r06 t06/03.09.2020 privind cesionarea contractului de inchiriere al apartamentului nr. 20.
scara B. blocul N5. etaj 4. Strada Mirului nr. 6. Municipiul Motru cdtre
domnul B6buca Viorel Adi

107 107t03.09.2020 privind revocarea HCL nr. 37117.03.2020. constatarea incetdrii
el'ectel or Clontractul ui de inchi ri ere nr. 37 608 I 07 . 1 I .20 1 6 prin
denunlare qi atribuirea prin inchiriere a spatiului situat in Municipiul
Motru. B-dul Trandaflrilor. bloc A. parter. in suprafald de 5l mp, cdtre
Partidul Puterii Umaniste (social - liberal). Filiala Motru

108 108/04.09.2020 privind aprobarea rectitlcdrii Bugetului Local pe anul 2020 qi estimdri
2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 592.79 mii lei

t09 l09i2l .09.2020 privind aprobarea rectificlrii Bugetului Local pe anul 2020 Si estimdri
2021 -2023 prin suplimentare cu suma de 2500 mii lei

ll0 I l0/21.09.2020 privind validarea modiflcdrilor introduse in structura bugetului local,
contbrm Dispoziliei Primarului Municipiul ui Motru nr. 681 I 1 1.09.2020

lil ilU16.n.2020 prir,ind ale_uerea pregedintelui de Eedinln al Consiliului Local Motru.
pentru lunile noiembrie. decembrie 2020 qi ianuarie 202 1

il2 112126.11.2020 privind aprobarea rectificarii Bugetului Local pe anut 2020 9i estimdri
2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 414 mii lei. precum Ei

bugetul instituliilor publice gi activitdtilor finanlate integral sau partial
din renituri proprii pe anul 2020 qi estimdri 2021-2023 prin
suplimentare cu suma de 4,3 I mii lei

I r3 I13126.11.2020 privind aprobarea Proiectul relelei unit5lilor de invS[dm6nt
preuniversitar de stat de peraza Municipiului Motru care vor funcliona
in anul yolar 2021 - 2022

ll,l I11t26.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de
f'ezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
TNFRASTRUCTURTT DE ApA $r ApA UZATA iN.lUOerUl CORL

I l5 I t 5t26.l1.2020 privind aprobarea planului anual de el'olutie a tarif-elor. conform
rezultatelor Analizei Cost-Beneflciu pentru PROIECTUL RECIONAL
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA
UZATA iN.IUNETUI- CONT

ll6 |6t26.1t.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 Ortodox[ Motru"

l7 I t7 t26.l1.2020 De respingere a proiectului pentru revocarea H.C.L.Motru nr.
981 03.09.2020 .. privind acordarea unu i mandat special reprezentanti lor
municipiului Motru in Adunarea generald a Actionarilor Ia Societatea
Comerciali Directia Publici Motru S.A. pentru gedinla din data de
07.09.2020 respectiv din data de I I .09.2020"

l18 lL8126.11.2020 privind participarea U.A.T.Municipiul Motru in cadrul Programului
Operational Competitivitate 2Ol4-2020 cu proiectul ., invd{dm6nt
ONLINE de Calitate in Municipiul Motru" gi asigurarea contribuliei de
la bugetul local pentru finan(area proiectuiui

ll9 t t9/26.1t.2()20 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului gi

urbanism gi aprobarea regulamentului de organizare gi funcfionare al
acestuia

120 120t26.tt.2020 privind desemnarea reprezentantului L IAT Motru in Adunarea General6
a Asoci de Dezvoltare Intercomunitarl ADIA

121 l2l/26.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Motru

I



t22 122109.12.2020 privind aprobarea regulamentului de compensare precum qi modalitatea
de evitare a supracompensdrii qi de recuperare a eventualelor
supracompensatii rezultate din prestarea serviciului de producere.
transport. distribulie Ei furnizarea agentului termic in sistem centralizat
in municipiul Motru precum ;i aprobarea pierderilor induse de prestarea
serviciului de producere- transport gi distribulie energie termicd la SC
UATAA Motru S.A. in valoare de 2.357 MII LEI

123 123109.12.2020 privind validarea modificirilor introduse in structura bugetului local.
conlbrm Dispoziliei Primarului Municipiul ui Motru nr. 821 I 08.12.2020

124 124109.12.2020 privind aprobarea rectificdrii Bugetului Local pe anul 2020 Ei estimdri
2021 -2023 prin suplimentare cu suma de 879 mii lei. precum qi

bugetul instituliilor publice si activitdtilor finantate integral sau pa(ial
din venituri proprii pe anul 2020 9i estimiri 2021-2023 prin
suplimentare cu suma de 470 mii lei

t2s 125109.12.2020 privind organizarea evenimentului ., Alaiul obiceiurilor de iarnd" 2020
126 t26109.12.2020 privind acordarea unor pachete cu alimente celor mai defavorizate

persoane din Municipiul Motru cu ocazia Sdrbitorilor delarnd2020
127 127109.12.2020 privind aprobarea actualizilrii valorii totale a investitiei pentru

obiectir,'u1.. Reabilitare si dotare $coala Cimnaziald nr. I Motru".
aprobat6 prin H.C.L.nr. l7 din 20.02.2019

ll{t 128t09.t2.2020 privind aprobarea actualizdrii valorii totale a investitiei pentru
obiectirul.. Reabilitare qi dotare Gradinila cu Program Prelungit nr. I
tvtSqU'. aprobatd prin H.C.L.nr. l5 din 20.02,2019

129 129109.12.2020 Privind aprobarea actualizirii valorii totale a investiliei pentru
obiectivul,, Reabilitare Ei dotare Crddinila nr. 7 Motru". aprobat6 prin
H.C.L.nr. 16 din 20.02.2019

r30 130fi7.12.2020 privind indexarea nivelurilor valori lor impozabi le. impozitelor, taxelor
locale Ei amenzilor pentru anul 2021. prin indexarea cu rata intlatiei de
3.8%

r3 t t31117.12.2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de
reduceri Si scutiri la plata impozitului pe clddiri Ei terenuri in vederea
credrii de noi locuri de muncd de cdtre intreprinderile care iqi au sediul

Ei desflgoarl activitatea in Municipiul Motru
t32 132117.12.2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind procedura de

acordare de reduceri gi scutiri la plata impozitului pe clddiri gi terenuri
pentru intreprinderi in vederea atragerii de investilii qi sustinerea
dezvolthrii durabile a Municipiului Motru

r33 t331t7.12.2020 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU..
MODIF'ICARE FATADA $I SCHIMBARE DE DESTINAT]E DIN
UNITATE F-INANCIAR _BANCARA iN HOT'ET, $I RESTAURANT,
CONSTRUIRE EXTINDERE (TERASA) $I PARCARE AUTO

I3l 134117.12.2020 privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Motru ce vor
f-ace parte din Consiliile de Administratie ale unitA(ilor de invapmanr
din municipiul Motru

r35 135117.12.2020 privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local Motru in
Comisia de Evaluare gi Asigurarea Calit6tii in unitalile de inv6fdm6nt
din Municipiul Motru

l:16 136117.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea
CeneralS a Acliolarilor a S.C. APAREGIO Corj S.A

t37 t37117.12.2020 privind aprobarea ..Programului de m6suri pentru prevenirea 9i
combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada
timpului fiiguros. Loiembrie 2020 - martie 2021"

r38 138117.12.2020 privind aprobarea Planului de acfiuni sau lucrdri de interes local pentru
reparlizarea lunard a orelor de munc5 prestate de persoanele ma.jore
apte de muncS beneficiare de ajutor social. conlbrrn prevederilor Legii
nr. 41612001 , pentru anul 202 I

r39 139117.12.2020 priv ind acceptarea ofertei de donalie a Societ6tii ITALIAN
KNII WER SRL pentru terenul in supraf atd de 376 mp situat in
Municipiul Motru. Aleea Teilor inscris in CF 396 I I a Municipiului
Motru

t40 140124.12.202 privind aprobarea rectificArii Bugetului Local pe anul 2020 Ei estimEri
2021 - 2023 n imentare cu suma de 83 95 mii lei



l4l 141124.12.2020 pentru aprobarea scutirii la platd a impozitului pe clSdire qi terenul
aferent pentru investitia realiz-atd pe raza administrativ-teritorial6 a

Municipiului Motru de cdtre SC Leurda Impex SRL
112 142124.12.2020 pentru aprobarea scutirii Ia platd a impozitului pe clSdire qi terenul

af-erent pentru investi(ia realizatd pe raza administrativ-teritorial6 a

Municipiului Motru de cdtre SC Nelcar Dam SRL Motru

Din totalul de 142 hotlrlri :

de respingere a proiectului :H.C.L. nr. 59, 1170

in curs de realizare o hotirflre- H.C.L.nr. 38,
7 hotirflri nu au fost duse la indeplinire, respectiv H.C.L.nr.21,37,63,83, 85,94,96

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

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

Municipiului Motru, Institutiei Prefectului, Serviciilor de specialitate din cadrul Primiriei
municipiului Motru, persoanelor qi institu(iilor solicitante $i au fost publicate.

Toate avizele date de citre Comisie au fost aduse Ia cunogtinfi in qedinfa ordinarl
I C.L. Motru gi au fost sustinute de cXtre pregedintele comisiei in vederea adoptlrii hotlrflrii.
In cadrul comisiei proiectele de hotirflre supuse dezbaterii s-au votat prin vot deschis, cu
votul majoritnfii consilierilor.

Lucrlrile comisiei au fost consemnate intr-un proces - verbal incheiat cu ocazia
inchiderii qedinfei, acesta fiind semnat de citre pregedintele qi secretarul comisiei.

In procesul - verbal s-a specificat numirul de voturi dat pentru fiecare proiect de
hotlrffre supus dezbaterilor qi votului, amendamentele, in cazul in care au fost ficute, gi
discu{iile care au avut loc.

Comisia s-a intrunit, pentru dezbateri, in qedinfa ordinari publicl pentru a da avizul
proiectelor de hotlrflre care au venit in regim de urgenfi in vederea solufionirii unor
probleme de interes local, inainte ca acestea sI fie supuse la vot.

Pe perioada de pandemie qedin{ele s-au linut prin aplicafia WhatsApp.

PRE$EDINTE,
Sanda


