
tncheiat azi 17.12.2020 cu ocazia convocdrii Sedintei ordinare a Consiliului Local al

Municipiului Motru.
Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ftcut on-line, materialele au fost

trimise de doamna Lonea Vasilica . consilier juridic in cadrul aparatului permanent , on-line

membrilor consiliului, domnului Primar ec. Morega Costel Cosmin ;i doamnei Secretar

General Stroescu Gina. iar qedinla se desfrqoard prin intermediul aplicaliei WhatsApp - pe

grupul ..Consiliul Local Motru".
La Eedin{i particip[ to{i consilierii locali. dl. Primar . doamna Secretar General qi

doamna Lonea Vasilica din cadrul Aparatului Permanent.

Doamna Secretar General men{ioneazd c5 Eedinla este statutar5 fiind prezen}i pe grup

l9 consilieri locali din cei 19 in funclie.
Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al gedinfei extraordinare de

indatd din data de 26.11.2020.
in ,.ma votului exprimat on line procesul verbal al qedinlei extraordinare de indatl din

data de 26.11.2020 a fost votat cu unanimitate de voturi pentru.(19).

Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al qedinlei extraordinare de

indatd din data de 09.12.2020.
in ur-a votului exprimat on line procesul verbal al qedinlei extraordinare de indati din

data de 09.12.2020 a fost votat cu unanimitate de voturi pentru.(19).

Proiectul ordinii de zi al gedinlei a fost comunicat de aparatul permanent in timp util
membrilor consiliului local .

Proiectul ordinii de zi este anexd la dispozilia nr.830/11J22020 privind convocarea

Consiliului Local Motru in gedinla ordinard , prin mijloace electronice de comunicare, pentru

ziua de 17 decembrie 2020, orele 1600. care va avea loc prin intermediul aplicaliei WhatsApp

pe grupul .,CONSILIUL LOCAL MOTRU",
Dl Sanda Ion preqedinte de qedinta preia lucrdrile qedinlei qi supune la vot ordinea de zi

a qedinlei.

Proiectul ordinii de zi

l.Proiect de hotdrdre privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile. impozitelor, taxelor

locale ;i amenzilor pentru anul202l, prin indexarea cu rata inflaliei de 3,80/o, iniliator Primar

ec. Morega Costel Cosmin;
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea de

reduceri gi scutiri la plata impozitului pe cladiri gi terenuri in vederea credrii de noi locuri de

muncd de citre intreprinderile care iqi au sediul ;i desfE;oard activitatea in Municipiul Motru:
iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind procedura de

acordare de reduceri qi scutiri la plata impozitului pe clidiri qi terenuri pentru intreprinderi in
vederea atragerii de investilii gi suslinerea dezvoltarii durabile a Municipiului Motru; iniliator
Primar ec. Morega Costel Cosmin;
4. Proiect de hotirdre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU.,
MODIFICARE FATADA $I SCUIMBARE DE DESTINATIE DIN LINITATE FINANCIAR

-BANCARA iN UOrsl $r RESTAURANT. CONSTRUTRE EXTTNDERE ( TERASA) SI
PARCARE AUTO,, iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
S.Proiect de hotdrire privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local Motru ce vor

face parte din Consiliile de Administrafie ale unitAlilor de invdldmdnt din municipiul Motru.
iniliator Primar ec.Morega Costel Cosmin;

Proces - verbal



6. Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local Motru in Comisia
de Evaluare qi Asigurarea Calit[1ii in unitnlile de invf,tdmAnt din Municipiul Motru, inifiator
Primar ec. Morega Costel Cosmin:
7. Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Motru in Adunarea
Generali a Aclionarilor a S.C. APAREGIO Gorj S.A.. ini{iator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;
S.Proiect de hotdrdre privind aprobarea ,.Programului de mdsuri pentru prevenirea qi

combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului friguros. noiembrie

2020 - martie 2021". ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
g.Proiect de hotdr6re privind aprobarea Planului de acfiuni sau lucr[ri de interes local pentru

repartizarea lunard a orelor de muncd prestate de persoanele majore apte de muncd beneficiare

de ajutor social, conform prevederilor Legii m.41612001, pentru anul202l, iniliator Primar
ec. Morega Costel Cosmin:
l0.Proiect de hotdrare privind acceptarea ofertei de donalie a Societdlii ITALIAN KNITWER
SRL pentru terenul in suprafald de 376 mp situat in Municipiul Motru, Aleea Teilor inscris in
CF 39611 a Municipiului Motru" iniliator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

in u.ma votului exprimat on line ordinea de zi este votatf, cu unanimitate de voturi
pentru( l9).

Se trece la votarea proiectelor de pe ordinea de zi.

l.Proiect de hotirire privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor,
taxelor locale gi amenzilor pentru anul 2021, prin indexarea cu rata infla{iei de 3r8o ,

ini(iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotirAre.
in urma votului exprimat on line proiectul de hot[r6re este votat cu unanimitate de

voturi pentru(19).

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea

de reduceri qi scutiri Ia plata impozitului pe clidiri qi terenuri in vederea creirii de noi
tocuri de muncl de citre intreprinderile care iqi au sediul qi desflqoarl activitatea in
Municipiul Motru; inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotirAre.
in urma votului exprimat on line proiectul de hotdrdre este votat cu unanimitate de

voturi pentru(19).
3. Proiect de hotlrffre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind
procedura de acordare de reduceri qi scutiri la plata impozitului pe clldiri qi terenuri
pentru intreprinderi in vederea atragerii de investi(ii gi sus{inerea dezvoltirii durabile a

Municipiului Motru; ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrAre.

in urma votului exprimat on line proiectul de hotlrdre este votat cu unanimitate de

voturi pentrr( l9).
;1. Proiect de hotirffre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU,,
MODIFICARE FATADA - $I ^ 

SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN UNITATE
FINANCIAR _BANCARA IN HOTEL $I RESTAURANT, CONSTRUIRE
EXTINDERE ( TERASA) $I PARCARE AUTO,, ini{iator Primar ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrAre.
In urma votului exprimat on line proiectul de hotdrdre este votat cu unanimitate de

voturi pentru(19).
S.Proiect de hotirffre privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Motru ce

vor face parte din Consiliile de Administra{ie ale unitl{ilor de inv5(Imint din
municipiul Motru, inifiator Primar ec.Morega Costel Cosmin;

Dl. Jianu Gigel propune pentru Consiliul de administratie urmdtorii consilierii:
o $coala Gimnazial[ Nr. I Motru - consilier local David Constantin

- consilier local Iorga Ion
- consilier local Pintea Dumitru



a

a

a

$coala Gimnaziald Nr. 2 Motru - consilier local Sanda Ion
- consilier local Iorga Ion
- consilier local Bllan Vasile

Colegiul Nalional George Coqbuc Motru - consilier local Petrescu Ilie
- consilier local Huidu Vasile
- consilier local Preda Florea

Colegiul Tehnic Motru - consilier local Jianu Gigel
- consilier local Iovan Sorin Ioan
- consilier local Huidu Vasile

Grddinila nr. 1 cu PP - consilier local Sanda Ion
- consilier local Bdlan Vasile

Dl. Preqedinte supune la vot.
In urma votului exprimat on line proiectul de hotir6re cu propunerea domnului Jianu

Gigel este votat l0 voturi pentru( Jianu Gigel. Iorga Ion, Sanda Ion, Bdlan Vasile. Pintea
Dumitru. Iovan Sorin Ioan. David Constantin, Huidu Vasile. Preda Florea, Petrescu Ilie) qi 9
impotrivf,( Ardeiu Rdzvan Remus. Mirgu Vasile, Olaru Nicolae . Matei Gabriel. PetriEor
Florentina Eugenia, Collatu Neghind Constantin. Pinoqanu Aurel,Giubelan Sorin, Chilulescu
Niculina, )

Proiectul a trecut.

6. Proiect de hotlr6re privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local Motru in
Comisia de Evaluare gi Asigurarea Cafitnfii in uniti(ile de invlfimf,nt din Municipiul
Motru, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin:

Dl. Iorga Ion propune pentru Comisia de Evaluare gi Asigurarea Calitalii urmdtorii
consilierii:

l. $coala Gimnaziald Nr. 1 Motru consilier local Mirgu vasile
2. $coala Gimnaziald Nr. 2 Motru- consilier local Matei Gabriel
3. Colegiul Nalional George Cogbuc Motru consilier local Collatu Neghina Constantin
4. Colegiul Tehnic Motru - consilier local Ardeiu Rdzvan Remus
5. Gradinila nr. I cu Program Prelungit consilier local Petriqor Florentina Eugenia

In urma votului exprimat on line proiectul de hotdrdre cu propunerea domnului Iorga
Ion este votat cu l0 voturi pentru( Jianu Gigel. Iorga Ion, Sanda Ion. Bdlan Vasile, Pintea
Dumitru. Iovan Sorin Ioan. David Constantin. Huidu Vasile. Preda Florea. Petrescu Ilie) gi 9
impotrivd( Ardeiu Rdzvan Remus. Mirgu Vasile, Olaru Nicolae , Matei Gabriel. Petriqor
Florentina Eugenia. Collatu Neghini Constantin, Pinoganu Aurel,Giubelan Sorin, Chilulescu
Niculina. )

Proiectul a trecut .

7. Proiect de hotirfire privind desemnarea reprezentantului Municipiului Motru in
Adunarea Generali a Ac(ionarilor a S.C. APAREGIO Gorj S.A., ini(iator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrAre.
In urma votului exprimat on line proiectul de hotdrAre este votat cu unanimitate de

voturi pentru(19).

S.Proiect de hotlrire privind aprobarea ,,Programului de misuri pentru prevenirea gi
combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului friguros,
noiembrie 2020 - martie 2021", ini{iator primar ec. Morega Costel cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.
In urma votului exprimat on line proiectul de hotlr6re este votat cu unanimitate de

voturi pentru(19).
9.Proiect de hotlrire privind aprobarea Planului de ac(iuni sau lucrlri de interes local
pentru repartizarea lunar[ a orelor de muncl prestate de persoanele majore apte de
muncl beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 41612001, pentru anul
2021, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;



Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrAre.
In urma votului exprimat on line proiectul de hotSrdre este votat cu unanimitate de

voturi pentru(19).

l0.Proiect de hotlrflre privind acceptarea ofertei de dona{ie a Societi{ii ITALIAN
KNITWER SRL pentru terenul in suprafa{n de 376 mp situat in Municipiul Motru,
Aleea Teilor inscris in CF 39611 a Municipiului Motru, ini{iator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.
In urma votului exprimat on line proiectul de hotdr6re este votat cu unanimitate de

voturi pentru(19).

Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi" domnul Pregedinte declard qedinta
inchisd. fapt pentru care se incheie prezentul proces verbal intr-un singur exemplar original.

La prezentul proces verbal vor fi anexate discu{iile on line.

Preqedinte de gedinfl, Secretar
Sanda Ion
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