
Proces verbal

incheiat azi 09.12.2020 cu ocazia qedinlei extraordinare de indatl a Consiliului Local
Motru. gedinld convocatd de domnul Primar prin dispozilia nr. 827109.12.2020 .

$edinla se desfhqoarf, la sala Gica Iorga. cu respectarea mdsurilor luate pentru pandemie.

La Sedinta particip[ Primarul Municipiului Motru dl. Ec. Morega Costel Cosmin.

Secretarul General al Municipiului Motru" doamna Stroescu Gina. doamna Lonea Vasilica din
cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru . consilierii locali, dl. Periqoreanu

Mircea gef serviciu buget. finante contabilitate. dna Luca Valeria. qef serviciu asistenld Ei

protecfie socialS. dl. Popescu Daniel director al Direcliei pentru culturS. ativit[ti de sport 5i

tineret.
D-na Secretar General precizeazd faptul cd sedinta este statutarl gi se poate desfr;ura .

Dl. PreEedinte Sanda Ion citeqte dispozitia de convocare a gedinlei qi proiectul ordinii
dezi.

Proiectul ordinii de zi cuprinde urmdtoarele puncte:

1. Proiect de hotar6re privind aprobarea regulamentului de compensare precum Si

ntodalitatea de evitare a supracompensarii Ei de recuperare a eventualelor

supracompensatii rezultate din prestarea serviciului de producere. transport. distribulie
gi furnizarea agentlllui termic in sistem centralizat in municipiul Motru precum 9i

aprobarea pierderilor induse de prestarea serviciului de producere. transport Ei

distribulie energie termica la SC UATAA Motru S.A. in valoare de 2.357 MII LEI

ini{iator Primar- ec. Morega Costel Cosmin:

2. Proiect de hotardre privind validarea modificarilor introduse in structura bugetului

local. confbrm Dispozi{iei Primarului Municipiului Motru nr. 821/08.12.2020.

iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotdr6re privirrd aprobarea rectificdrii Bugetului Local pe anul 2020 9i estimdri

2021 - 2023 prin suplimentare cu suma de 879 rnii lei. precum ;i bugetul instituliilor publice

si activitatitor finanfate integral sau pa(ial din venituri proprii pe anul 2020;i estimari 2021-

2023 prin suplimentare cu su[na de 470 rnii lei. iniliator Primar- ec. Morega Costel

Cosmin;

4. Proiect de hotdrAre privind organizarca evenimentului .. Alaiul obiceiurilor de iarna"

2020. iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotdrdre privind acordarea unor pachete cu alimente celor mai defavotizale
persoane din Municipiul Motru cu ocazia Sdrbdtorilor de Iarnd 2020 . iniliator Primar-

ec. Morega Costel Cosmin;

6. Proiect de hot[rdre privind aprobarea actuahzdrii valorii totale a investiliei pentru

obiectivul.. Reabilitare Ei dotare $coala Gimnaziald nr. 1 Motru". aprobatd prin

H.C.L.nr. 17 din 20.02.2019, iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin:

7. Proiect de hotdr6re Privind aprobarea actualizarii valorii totale a investiliei pentru

obiectivul.. Reabilitare $i dotare Gradinila cu Program Prelungit nr. 1 Motru"" aprobatd

prin H.C.L.nr. l5 din20.02.2019. iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin:

8. Proiect de hot6rdre Privind aprobarea actualizdrli valorii totale a investiliei pentru

obiectivul.. Reabilitare qi dotare Gradinila nr. 7 Motru", aprobati prin H.C.L.nr. 16 din
20.02.2019. iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pre;edinte supune la vot ordinea de zi.

Ordinea de zi este votatd cu l0 voturi pentru qi 9 ablineri.
Pentru ( Mir$u, Olaru, Matei . Giubelan. Ardeiu. Petriqor. Collatu. Chilulescu. Pinoqanu. Preda)

Ablineri ( Petrescu. Iovan. Jianu. David . Huidu. Bilan. Iorga, Pintea, Sanda)
D-na Secretar General ordinea de zi a fost votat6.
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Dl. Primar precizeazd faptul cd a convocat consiliul local in qedin!5 de indatd deoarece la
UATAA sunt probleme foarte grave, pentru a asigura buna funclionare a activitAtii societdlii.

Dl. Jianu intreabi de ce se diminueazd sumele la cele trei proiecte , proiecte care au fost
dezbdtute in cele trei comisii de specialitate din data de 08.12.2020, qi de ce s-a venit cu ele in
gedin{a de indat5.

Dl. Periqoreanu spune cd a vrut si solicite sumenele de la Ministerul dezvoltdrii qi nu a avut
devizele actualizate. Toate devizele care sunt la mapd au fost trimise in format pdf qi au zis cd

este OK. Dac[ se venea cu proiectele pe qedin{a ordinard nu mai putea solicita in termen util
banii.

Dl. Sanda doreqte sf, afle din ce bani se reduc sumele.

Dl. Perigoreanu precizeazdcd sumele se reduc de la bugetul local.
Se trece la dezbateri:
1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea regulamentului de compensare precum ;i

modalitatea de evitare a supracompens[rii Si de recuperare a eventualelor

supracompensalii rezultate din prestarea sen'iciului de producere. transport.

distribu{ie gi furnizarea agentului termic in sistem centralizat in municipiul Motru
precum Ei aprobarea pierderilor induse de prestarea serviciului de producere,

transport qi distribufie energie termicd la SC UATAA Motru S.A. in valoare de

2.357 MII LEI iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;
Dl.Pregedinte di cuvdntul domnului PeriEoreanu Mircea gef serviciu buget. finanle .

contabilitate . pentru a susfine raportul de specialitate gi pentru a da ldmuriri cu privire acest

proiect.
Dl.Perigoreanu sus{ine cele prezentate in raportul de specialitate motivAnd faptul cdinbaza

prevederilor art-.26lit. b. alocarea de la bugetele locale ale unit5lilor administrativ -teritoriale a

Llnor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producfie.

transport. distribulie gi furnizare a energiei termice pentru populalie in sistem centralizat gi

neacceptate in pre!/tarif-, conform art. 52 din Ordonanfa Guvemului nr. 3612006. aprobat[ cu

modificdrile qi completdrile ulterioare prin Legeanr.48312006 . cu modificirile qi completarile

ulterioare. din Schema de ajutor de stat acordat in perioada 2014- 30 iunie 2020 operatorilor

economici care presteazd serviciul de interes economic generalizat cdtre populalie. astfel SC

UATAA Motru SA a transmis UAT Municipiul calculul pierderilor induse de prestarea

serr,'iciului de producere, transport Ei distribulie energie termicd in conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 11271107512014 modificat prin ordinul nr. 34111381712019 pentru anul 2019;i
ianuarie - martie 2020. Graficul este prezentat Consiliului Local Motru.

A fost intocmit un regulament de compensare precum gi modalitatea de evitare a
supracompensdrii qi de recuperare a eventualelor supracompensatii rezultate din prestarea

serviciului de producere, transport. distribulie Si furnizarea agentului termic in sistem

centralizat in municipiul Motru precum gi aprobarea pierderilor induse de prestarea serviciului
de producere" transport qi distribulie energie termicd la SC UATAA Motru S.A.

Se propune ca pentru pierderile induse sd se aprobe suma de 2.357 mii lei.
Dl. Primar precizeazd faptul cf, a venit cu acest proiect in qedin{a de indatl deoarece la

UATAA sunt probleme foarte grave" pentru a asigura buna funclionare a activitAlii societdlii.
Au loc disculii contradictorii cu privire la suma ce trebuie aprobatd pentru pierderi induse qi c6t
pentrlr subventii.

Dl. Perigoreanu precizeazd,faptul cd de la Guvern s-a primit mai pufin decdt s-a cerut.
Dl. Petrescu precizeaz[ faptul cd au fost solicitate 25 miliarde pt. subvenlii. Subvenlia

este obligatorie sd o dea iar dacd cei 50 miliarde care au venit . dacd nu se dau pentru pierderile
induse se pierd banii. Precizeazd, faptul cd sunt 5000 apartamente in Municipiul Motru.

Dl. Giubelan intreabd dacd cele 5000 de aprtamente sunt toate legate la UATAA.
Dl. Sanda menfioneazd ci subvenlia se d[ de la bugetul local.
Dl. Perigoreanu men{ioneazd faptul cd banii vin de la Guvern . trec prin bugetul local cu

destina!ie specialS.
Dl. Primar prezintf, situalia datoriilor societdlii UATAA Motru la data de 07.12.202(\-

situalie inaintatd de administratorul special domnul ing. Draghici Dorel.
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Este o situalie cu datorii UATAA de aproximativ 70 miliarde. De asemenea precizeazd
faptul ci a venit la primdrie gi doamna de la SIOMAX ;i in urma disculiilor cu d6nsa a luat
aceastl decizie pentru a nu ingreuna termenele avdnd in vedere cd,ziua de l3 qi l4 este sAmbdtd

9i duminic[ . proiectul are legdtura gi cu rectificarea de buget. Deoarece vin sdrbitorile Ei plata
trebuie fbcuta inainte. Dacd se face plata p6na la 15 decembrie, societatea este scutitf, de

penalit[1i.
Dl.Primar menlioneaza faptul cd s-a primit mai pulini bani dec6t s-a cerut . Existd varianta

de a mai lua qi difern{a de la Guvern. Consiliul local sd iqi asume cu privire la decizia pe care

o va lua.
Dl.Petrescu precizeazd cd voteazd, pentru ca cei 50 miliarde sI mearga la UATAA pentru

pierderi induse.
Dl. Periqoreanu menlioneazd faptul cd existd ordinul prin care este aprobatd schema de

minimis qi se pot solicita bani.
Dl. Jianu intreabd dacd mai sunt bani in buget care nu pot fi cheltuili pdnd la sf. anului.

Dl. Peri;oreanu spune cd mai sunt sume modice fa![ de rectificarea cu care a venit prin
proiectul de hotdrdre.

Dl. Mirqu precizeazd, faptul cd in toli anii s-a procedat la fel. incd din 2012 iar acum de ce

nu se respectd. Este prima dat[ cAnd se creeazd o astfel de polemicd .Cu suma de 5000 MII lei o

sd grevdm bugetul local. Se dore5te ca bugetul Consiliului Local sd se faci praf. Fiecare sd i;i
asume.

Dl. Sanda menlioneaza faptul c[ banii trebuie recuperali de la populalie.

Dl. Preda doreqte ca dl. Perigoreanu sd fie mai explicit in legdturd cu acest proiect pentru a

vota in cunogtin[d de cauzd.

Dl. Perigoreanu menlioneazd faptul cdvizavi de amendamentul domnului Petrescu vom

rdmdne cu subvenlia neacordatd" Ei nu ne putem juca cu SIOMAXUL.
Dl. Primar - Din martie UATAA iese din insolven{f,. De unde o sd se ia banii pentru

subvenlii. Precizeazd faptul cd se intrd intr-un scenariu roqu Pe l6ngd incasdrile de la
populalie. cele 35 miliarde la bugetul de stat sunt obligatorii. Ne-am dat peste cap cu tolii sa

fbcem aceastd Eedinla de indati . se va ajunge la popriri pe conturile prim[riei. Dl. Dragici a

adus situa{ia datoriilor Ei am zis sI d[m gi pentru subvenfii. Valoarea subvenliilor este

fundamentata de SC UATAA Motru. In fiecare an aqa s-a procedat. atunci fiecare sd iEi asume.

Dl. Jianu precizeazd f-aptul ca dl. Periqoreanu ocole;te niqte lucruri pe care nu le spune.
Dacd se dd subven(ia este obligalia bugetului local. se vor primi sume pentru subvenlii dar

pentru pierderile induse nu .

Dl. Petrescu doreqte sd se supuna la vot amendamentul ca to{i cei 5000 Mii lei sd fie alocati

pentru pierderi induse .

Dl. Giubelan rezumd faptul cd cei 5000 MII lei au fost to[i pentru UATAA atdt pentru

pierderile induse cit Ei pentru subven{ie. deci bani tot la UATAA merg nu in altd parte.

conform proiectului domnului primar" banii sunt tot pentru UATAA. dar erau imparlili.
Dl. Preqedinte supune la vot amendamentul domnului Petrescu respectiv ca suma de 5000

mii lei si fie pentru pierderi induse.
Amendamentul este votat cu 10 voturi pentru qi 9 ablineri.
Pentru 10 voturi.( Petrescu" lovan,.lianu. David, Huidu. Preda, B[lan. Iorga. Pintea.

Sanda)
Ablineri 9 ( Mirqu. Olaru. Matei Giubelan. Ardeiu. Petriqor . Collatu. Chiplescu.

Pino;anu)
Dl Preqedinte supune la vot proiectul de hotirAre cu amendamentul dl. Petrescu , votat.
Pentru 10 voturi.( Petrescu, Iovan, Jianu, David, Huidu, Preda, Bdlan, Iorga. Pintea.

Sanda)
Abtineri 9 ( Mirgu. Olaru. Matei . Giubelan, Ardeiu, Petrigor , Collatu, Chilulescu.

Pinoqanu)
D-na Secretar General precizeazd faptul cd proiectul de hotdrdre a implinit numdrul de

voturi necesar pentru adoptarea unei hotirdri fiind votat cu l0 voturi pentru qi 9 ablineri.
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2. Proiect de hotdr6re privind validarea modificdrilor introduse in structura bugetului
local. conform Dispoziliei Primarului Municipiului Motru nr. 821/08.12.2020.
iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Periqoreanu susline cele prezentate in raportul de specialitate, potrivit art. 26 din
O.IJ.G. nr.201123.11.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul2020, Primdria
Municipiului Motru a depus cererea nr. 38762102.12.2020 privind solicitarea de sume defalcate
din taxa pe valoare addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobatd la art. 26
alin. (3) din O.U.G.nr.201123.11.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.

Prin Decizia nr.24108.12.2020 a A.J.F.P.Gorj. Municipiului Motru i-a fost alocatf, suma
de 1.115.46 mii lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. A fost emisd
Dispozilia nr. 821/08.09.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul2020 si estimdri 2O2l-
2023 prin suplimentare cu suma de 1.115.46 mii lei.

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentatd.
Pt. - unanimitate (19 Voturi)

D-na Secretar General precizeazd faptul cd proiectul de hotdrAre a implinit numdrul de
voturi necesar pentru adoptarea unei hotdrdri fiind votat cu unanimitate. respectiv 19 voturi
pentru.

3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea rectificdrii Bugetului Local pe anul 2020 Ei
estim[ri 2021 - 2023 prin suplimer]tare cu suma de 879 mii lei. precum qi bugetul
institutiilor publice gi activitltilor finanfate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2020 gi estimdri 2021-2023 prin suplirnentare cu suma de 470 mii lei. iniliator Primar-
ec. Morega Costel Cosmin;

Neav6nd atnendamente la proiectul de hotdrdre ;i nici modit-icdri dl Presedinte supune Ia vot
proiectul de hotdrAre pe articole.

Dl.Presedinte dd citire art.l ;i il supune la vot.
Art.l Se aprobd rectificarea Bugetului Local pe anul 2020 gi estimdri 2021 -

2023 prin suplimentare cu suma de 879 mii lei , conform anexei 1 la prezenta
hotdrdre.
Art. I este votat cu unanimitate de voturi (19. Voturi)
Dl.Preqedinte dI citire art.2 qi il supune la vot.
Art.2 Se modificd Programul de investilii pe anul 2020 , conform anexei 2 la
prezenta hotdrdre.
Art. 2 este votat cu unanimitate de voturi ( 19. Voturi)
Dl.Pregedinte dd citire art.3 ;i il supune Ia vot.
Art.3 Se aprobd rectiflcarea bugetul instituliilor publice gi activitalilor finanfate
integral sau pa(ial din venituri proprii pe anul 2020 qi estimf,ri 2021-2023 prin
suplimentare cu suma de 470 mii lei . conform anexei 3 la prezenta hotirfire.
An. 3 este votat cu unanimitate de voturi (19. Voturi)

Dl. Presedinte supune la vot proiectul de hotf,rdre in integralitate in forma prezentatd,.
Pt. - unanimitate ( 19. Voturi)

D-na Secretar General precizeazd faptul cd proiectul de hot[rdre a implinit numarul de
voturi necesar pentru adoptarea unei hotardri fiind votat cu unanimitate . respectiv l9 voturi
pentru.

4. Proiect de hotdrAre privind organizarea evenimentului ". Alaiul obiceiurilor de
iarn5" 2020. iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentatd,.
Pt. - unanimitate ( 19. Voturi)

D-na Secretar General precizeaza faptul cd proiectul de hotdrAre a implinit numdrul de
voturi necesar pentru adoptarea unei hotdrdri fiind votat cu unanimitate. reipectiv 19 voturi
pentru.

5. Proiect de hotdrdre privind acordarea unor pachete cu alimente celor mai
defavorizate persoane din Municipiul Motru cl ocazia Sdrbdtorilor de Iarnf, 2020 .

iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;
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Dl. Iovan face un amendament la proiectul de hotdrdre. respectiv valoarea pachetului sd

fie la o sumd mai mare respectiv de 150 lei. Suma propusd de 50 lei fiind foarte mic6.
Dl. Preqedinte supune la vot amendamentul domnului Iovan ca suma pentru un pachet sd

fie de 150 lei.
Amendamentul este votat cu 10 voturi pentru qi 9 ablineri.
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentul votat.
Pentru l0 voturi.( Petrescu, Iovan, Jianu , David , Huidu, Preda, Bdlan, Iorga, Pintea,

Sanda)
Ablineri 9 ( Mirqu, Olaru, Matei , Giubelan, Ardeiu, Petriqor , Collatu, Chilulescu,

Pinoganu)
D-na Secretar General precizeazd faptul cd proiectul de hotdrdre a implinit numdrul de

voturi necesar pentru adoptarea unei hotdrAri hind votat cu 10 voturi pentru qi 9 ablineri.
6. Proiect de hot[rAre privind aprobarea actualizdrii valorii totale a investiliei pentru

obiectivul,, Reabilitare qi dotare $coala Gimnazial[ nr. I Motru", aprobatd prin
H.C.L.nr. 17 din 20.02.2019, ini{iator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre in forma prezentatd.
Pt. - unanimitate (19 Voturi)

D-na Secretar General precizeazd faptul cd proiectul de hot[rdre a implinit numdrul de
voturi necesar pentru adoptarea unei hotdrAri fiind votat cu unanimitate, respectiv 19 voturi
pentru.

7. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea acttalizdrii valorii totale a investifiei pentru
obiectivul,, Reabilitare ;i dotare Grddinila cu Program Prelungit nr. I Motru",
aprobata prin H.C.L.nr. 15 din 20.02.2019, iniliator Primar- ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Presedinte supune la vot proiectul de hotdrAre in forma prezentatd,.
Pt. - unanimitate 119 Voturi)

D-na Secretar General precizeaza faptul cd proiectul de hotir6re a implinit numdrul de
voturi necesar pentru adoptarea unei hotdrAri fiind votat cu unanimitate , respectiv 19 voturi
pentru.

8. Proiect de hotdrdre Privind aprobarea actualizdrii valorii totale a investiliei pentru
obiectivul,, Reabilitare qi dotare Gradinila nr. 7 Motru", aprobatd prin H.C.L.nr. 16
din20.02.2019, iniliator Primar- ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. PreEedinte supune la vot proiectul de hotdrare in forma prezentatd.
Pt. - unanimitate (19 Voturi)

D-na Secretar General precizeaza faptul cd proiectul de hotdrdre a implinit numdrul de
votLlri necesar pentru adoptarea unei hotdr6ri fiind votat cu unanimitate . respectiv 19 voturi
pentru.

Nemaifiind alte disculii gedinla s-a incheiat, fapt pentru care s-a intocmit prezentul proces
verbal

Preqedinte de qedin{I,
Consilier local - Sanda lon

Secretar eral,
jr. Gina
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