
Proces - verbal

. incheiat azi 27.07.2017 cu ocazia qedinlei ordinare publice a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenfi 16 consilieri locali din totalul de l9 in func1ie. Au lipsit consilierii locali: Ardeiu

Rizvan Remus, $urlin (Ardeiu) Marilena qi Piirvulescu Eduard Nelu. La gedinp participi domnul Primar
- Jianu Gigel, doamna Secretar - Stroescu Ginq domnul Popescu Daniel - Director Direclia de Culture"
domnul corcoaje Eugen - Administrator special la s.c. UATAAA Motru s.A., domnul Szabo -
Reprezentant APAREGIO, doamna vrduva Angela - $ef Serviciu c.s.p.L.p.p.M., doamnele Lonea
Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului l,ocal Motnr, pregedintele
sindicatului liber al funclionarilor publici din Primiria Municipiului Motru domnul Tutunaru Pavel
impreune cu comitetul sindical, domnul Nebunu Vasile - delegat sitesc pentru localitatea Rogiula,
domnul Hoar6 Gheorghe - delegat sdtesc pentru localit[Jile insur{1ei gi Leurda 9i cetateni ai municipiuiui
Motru.
D-na Secretar: - $edinla este statutari, fiind prezenli 16 consilieri locali din cei 19 in funclie, fapt pentru

care lucrdrile pot incepe.
- La mapd avem doui procese verbale: Procesul verbal incheiat in data de 29.0,6.2017 qi

procesul verbal incheiat in drta de 05.M.2017. DacA sunt completari sau modificiri
cu privire la cele doui procese verbale vi rog sd le faceti.

Dl. viceprimar: - La procesul verbal incheiat in data de 05.07.2017 este o gre;eale la pagina nr. 2,
paragraful 3 unde am menlionat c* ,jn schimb un birou destul de inpirtant, cel de
achizilii publice este supus reorganizdrii si se transformd in compartiment pentru a
asigtra numdrul de postwi pentru inJiinlarea Direcgiei Tehnice.,'. Nu cred c[ esle

vorba de este vorba de Direclia Tehnic6 ci de Serviciul Administrativ.
D-na Secretar: -,{m relinut, se va face modificarea-

' Supun la vot procesul verbal incheiat in data de 05.07.2017 cu modificarea lXcuti de citre
domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin. Cine este pentru?

consilierii locali: Fotescu valeriu, Drighici Dorel, pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1 Jana Daniela,
Bulgariu cristian, Sanda lon, Rrdulescu Awam Cristian, popescu lon qi cojocaru Ion au votat
,pentru".
Consilierii locali: Stelian vasile, Mirqu vasile, Morega Costel cosmin, petrescu Ilie, Glomnicu
Alexaadru qi Collatu Neghina Constanrin s-au abfinut de la vot.

In urma votului exprimat procesul verbal din data de 05.07.2017 a fost votat cu l0 voturi ,,pentru,, ;i
6,,ablineri".

Se modificd Procesul verbal din data de o5.oi.2ol7 la pagina 2, paragraful 3 prin inlocuirea
sintagnei,,Direc1iei Tehnice" cu sintagma,,serviciului Administrativ".

n . Supun la vot procesul verbal incheiat in data de 29.06.2017. Cine este pentru?
ln urma votului exprimat
procesul verbal din data de 29.06.2017 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru,'( l6).

D-na Secretar: - Domnule Pregedinte, vi rog sI preluaJi lucrlrile qedinlei.
Dl. Pregedinte: - In temeiul art. 39, alin.l din Legea nr. 215/2001, am fost conyocali azi 27.07.2017

de citre Primarul municipiului Motru in gedinti ordinari care are urmitoarea

1.
Ordine de zi

Proiecl de hotirire privind aprobarea scoaterii la concurs pe perioadi nedeterminati a
unui post de asistent medical in cadrul laboratorului de analize medicale gi a unui post de
ingrijitor in cadrul secfiei de chirurgie generalS a Spitatul Municipal Motru, iniliator -
Primar Jianu Gigel;
Proiect de hotirare privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local Motru in
comisiile de concurs gi in comisiile de solulionare a contestaliilor in vederea ocupirii
func{iei de -Director medical" 9i funcfiei de,,Director financiar contabil" in cadrul

)



Spitalului Municipal Motru gi aprobarea comisiilor de concurs gi de contestatii, inifiator -
Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotirire privind aprobarea contului de execulie al bugetului local la 30.06.2017,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

4. Proiect de hotihire privind rectilicarea bugetului local pe anul 2017 prin suplimentare cu
suma de 186 mii lei, initiator - Primar Jianu Gigel;

5. Proiect de hotirAre privind indreptarea erorii materiale din statul de funcfii de la pagina 20
aprobat prin HCL nr. 114105.07.2017, inifiator - primar Jianu Gigel;

6. Proiect de hotilrire privind co.finantarea proiectului ,,Fazarea proiectului extinderea qi
reabilitarea sistemelor de apr qi api uzatr in judetul Gorj' , iniliator - primar Jianu
Gigel;

7. Proiect de hotiirire privind co-finanlarea proiectului .sprijin pentru pregitirea aplicafiei
de finanlare gi a documentaliei de atribuire pentru Proiectul regional de dezvottare a
infrastructurii de apr 9i apl tz ta din jude(ul Gorj in perioada 2014 - 2020., initiator -
Primar Jianu Gigel;

8. Proiect de hotirire privind aprobarea aderrrii UAT comuna B€ngetti - Ciocadia pi uAT
comuna Stoina lfl Asocialia de Dezvoltare Intercomunitari de utitittfi publice pentru
serviciul de alimentare cu api qi de canalizare ,,ADrA" Gorj, inifiator - primar Jianu
Gigel;

9. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasarea a trei
panouri publicitare luminoase in municipiul Motru, inifiator - primar Jianu Gigel;

10. Proiect de hotiirAre privind aprobarea vAnz5rii apartamentului nr. 18, situat in blocul T3,
!c. D' etaj 4, municipiul Motru, proprietate privati a municipiurui Motru, doamnei Lupu
simona Nicoleta titular al contractului de inchiriere, initiator - primar Jianu Gigel;

11. Proiect de hotirire privind acordarea unui sprijin linanciar domnului Drigan Robert -Alin in vederea efectuirii unei intervenfii chirurgicale, inifiator - primar Jianu Gigel;
12. Proiect de ho6rare privind acordul Consiliului Local Motru solicitat prin Certihcatul de

Urbanism nr.42114.04.2017, inifiator - Primar Jianu Gigel;
13. Proiect de hotirAre privind modilicarea Inventarului bunurilor care aparfin domeniului

public al municipiului Motru insugit prin HCL nr. 4911999 9i atestat prin HG nr. 973t2002
privind atestarea domeniului public al judetului Gorj precurn gi a municipiilor, oragelor gi
comunelor din judeful Gorj, cu modificirile gi completilrile ulterioare, Anexa nr.3, inifiator
- Primar Jianu Giget;

14. Proiect de hottrrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru punerea la dispozilia
Clubului Sportiv Pandurii Lignitul TArgu Jiu a bazei sportive din municipiul Motru in
vederea disputilrii meciurilor oficiale gi amicale ale echipei de fotbal Pandurii Tirgu Jiu,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

15. Proiect de hotirire privind suplimentarea cu suma de 2O.Z02,g0lei, inclusiv TVA, pentru
obiectivul feparafii tronson B, etaj Iv - Spital Municipal Motru', iniliatori - consilierii
locali: Cojmaru Ion qi Popescu Ion.

16. Proiect de hotirAre privind aprobarea salariilor de bazi aferente funcfiilor din cadrul
familiei ocupafionale ,,Administrafie", utilizate in aparatul de specialitate al primarului, in
aparatul permanent al Consiliului Locsl Motru precum gi in cadrul serviciilor publice
subordonate Consiliului Local Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

17. Probleme curenle:
. Adresa domnului Viscun Roman, inregistratli la Consiliul Local Motru sub nr.

628n8,07.2017;
o Cererea societifii DONNA SHOES inregistrati la Primlria municipiului Motru sub nr.

o Adresa doamnei VIduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.LJ.P.M. inregistrati la Primiria
Municipiului Motru sub nr.23438112.07.2017 9i ta Consiliul focat Motru sub nr.
602112.06.2017,,la care anexeazi Memoriul doamnei Iosu Domnica - Angela;

18. Intrebiri qi interpeliri;

Dl. Preqedinte: - in afara ordinii de zi mai avem:
o Proiect de hotirAre privind stabilirea indemnizafiei lunare a consilierilor locali din cadrul

Consiliului Local Motru pentru perioada I iulie 2017 - 31 decembrie 2021, inifiator - Primar
Jianu Gigel;



. R.port privind activitalea asistenfilor perconali ai
handicap din municipiul Motru, Semestrul l-2017;

. Ad resa Prefecturii w. 10297 /26.07 .2017;

. Adresa Clubului Sportiv ,,Minerul Motru 2008";
o Informare, intocmit{ de Viduva Angela;
o Adresa Complexului Energetic Oltenia, inregistrati

Consiliul focal Motru sub nr. 637120.07.2017;
r Adresa Asocialiei ,,Cred in ingeri"

persornelor incsdrate in gndul grrv de

la primirie sub nr. 24390/19.07.2017 9i la

o Adresele domnul Osnaga
Dl. Pregedinte: - Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotErAre qi a adreselor- Cine

^ este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotiirire a fost introdus pe Ordinea de zi cu

unanimitate de voturi ,,pentru, (16).
Dl. Pregedinte: - Supun la vot Ordinea de zi. Cine este pentru?

In urma votului exprimat ordinea de zi a fost votati cu 15 voturi ,,pentru" gi un vot ,,impotrive"
(domnul Petrescu nu a votat ordinea de zi).
Dl. Pregedinte: - Trecem la primul punct de pe ordinea de zi.
Dl. Petrescu: - Punctul ,,intrebiri qi interpelari" era primul pe ordinea de zi iar acum este la s6r9it. Care

sunt cauzele pentru care am dus punctul ,,lntrebiri gi interp€leri" la sfirgitul ordinii de zi?. Nu vld motivarea.
Dl. Primar: - Este o propunere de data trecute in Consiliul Local.
Dl. Petrescu: - Este o cutume care se respecti de ani de zile in Consiliul Local qi acum o schimbali

dumneavoa$re ci sunteli cine?
Dl. Primar: - Primar. Fac ordinea de zi qi convoc qedinta conform legii.
Dl. Cojocaru: - Ordinea de zi a fost votati. hin vot ea poate fi modificita.
Dl. Petrescu: - Este o cutuma $i trebuie respechte!
DI. Pintea: - Cutuma nu este lege.
Dl. Petrescu: - Eu nu am votat.
Dl. Pregedinte: - Nu mi se pare corect ca punctul ,,intrebiri gi interpel[ri" si fie la sfirqit. chiar 9i in

Parlament acest punct este trecut primul. De data viitoare nu vom mai fi de acord ca
intreberile gi interpellrile si fie ultimele.

- Continulm qedinla.

l. Proiect de hotirire privind aprobarea scoaterii la concurs pe perioadl nedeterminati a unui
post de asistent medical in cadrul laboratorului de analize medicale gi a unui post de ingrijitor
in cadrul sectiei de chirurgie generalii a spitalut Municipal Motru, initiatoi - primar Jianu
Gigel;

Dl. Pregedinte cite$te proiectul de hotirire.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotirdre a primit aviz favorabil. Daca sunt disculii v6 rog se vtr inscriEi la

cuvdnt. Daci nu sunt disculii supun la vot proiectul de hottrr6re a$a cum a fost redactat. Cine este
pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotiirire a fost votat cu unanimitate de voturi

"pentru" 
(16).

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

2. Proiect de hotiirire privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Motru in comisiile
de concur"s 9i comisiile de solufionare a contestafiilor in vederea ocupirii funcfiei de -Director
medical" 9i funcfiei de ,,Director financiar contabil' in cadrul Spitalului Municipal Motru ti
eprobarea comisiilor de concur.s gi de contestatii, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot5rAre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotirdre a primit aviz favorabil. Dace sunt disculii vi rog si vd inscrieli la

cuvant- Dace nu sunt disculii vi rog sI faceli propuneri pentru desemnarea consilierilor
locali in Comisiile de concurs gi in comisiile de contestatii.

Dl. Preiedinte: - VA rog si faceli propuneri pentru desemnarea consilierului local in Comisia de concurs
pentru postul de ,,Director medical".

Dl. Viceprimar: - Propun pe domnul Glomnicu Alexandru.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea domnului Viceprimar. Cine

este pentru?



in urma votului exprimat pnopunenea a fost votatl cu 14 voturi ,pentru. 9i o ,abtinere.(domnul
Pintea Dumitru s-a abfinut de Ia vot), domnul Glomnicu Alexandru nu a votat.

D-na Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Pregedinte: - VA rog sI faceli propuneri prentru desemnarea consilierului local in Comisia de concurs

pentru postul de ,.Director financiar contabil".
Dl. Popescu: - Propun pe domnul Sanda lon.
Dl. Preqedinte: - Daci nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea domnului Popescu. Cine este

^ Pentru?
In urma votului erprimat propunerea a fost yotatl cu 15 voturi ,,pentru., domnul Sanda Ion nu a

votat
D-na Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Pregedinte: - Vi rog sA fac€Ji propuneri pentru desemnarea consilierului local in Comisia de

solulionare a contestaliilor pentru postul de,,Director medical,,.
Dl. Cojocaru: - Propun pe domnul Negrea Nicolae.
Dl' Preqedinle: - Daci nu mai sunt alte propuneri supun Ia vot propunerea domnului Cojocaru. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat propunenea a fost votattr cu 15 voturi ,pentru,, domnul Negrea Nicolae

nu a Yotat.
D-na Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Pregedinte: - VI rog sI faceli propuneri pentru des€mnarea consilierului local in Comisia de

solulionare a contestatiilor pentru postul de ,,Director financiar contabil,,.
Dl. Cojocaru; - Propun pe domnul Drighici Dorel.
Dl. Pregedinte: - Dac[ nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea domnului Cojocaru. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat propunerea a fost votatji cu 15 voturi ,,pentru., domnul Drighici Dorel

nu a votat
D-na Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotirAre cu propunerile votate. Cine este pentru?

In urma votului erprimat proiectul de hotirare a fost votat cu unanimitate de voturi

"pentru" 
(16).

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

3. Proiect de hotiirire privind aprobarea contului de executie al bugetului local Ia 30.06.2017,
initiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeste proiectul de hot5rdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotir.4re a primit aviz favorabil. DacA sunt discufii vtr rog si vi inscrieli la

cuvint. Dactr nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotirire ala cum a fost redactat. Cine este
penul?

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de voturi
.Pentru" (16).

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

4. Proiect de hotlrire privind rectilicarea bugetutui tocal pe anul 2017 prin suplimentare cu suma
de 186 mii lei, initiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotiirire.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotiirdre a primit aviz favorabil. Daci sunt disculii vi rog si ve inscrieti la

cuv6nt. Daci nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotiir6re a$a cum a fost redactat. Cine este
pentT?

In urma votului exprimat proiectul de hotirflre a fost votat cu unanimitate de voturi
.p€ntru" (16).

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

5. Proiect de hoGirire privind indreptarea erorii materiale din statul de funcfii de la pagina 20
aprobat prin IICL tr. ll4l0S.07 2017, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotirSre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hoterere a primit aviz favorabil. DacE sunt disculii vi rog sA vA inscrieti la

cuvdnt. Daci nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotirAre aga cum a fost redactat. Cine este
pentu?



Dl. Petrescu: - S-a votat organigrama , sd rEspundi cine a votat-o.
Dl. Pregedinte: - Dactr nu mai sunt discutrii supun la vot proiectul de hotirdre a$a cum a fost redactat.

Cine este pentru?
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Ra1 Jana Daniel4
Bulgariu Cristian, Sanda Ion, Glomnicu Alexandru, Ridulescu Avram Cristian, Popescu Ion gi
Cojocaru Ion au votat ,pentru'.
Consilierii locali: Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Petrescu IIie, Morega Costel Cosmin gi Collao
Neghina Constantin s-au abfinut de la vot.

in ,r.-a votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu ll voturi ,pentru, ti s
"abtineri".D-na Secretar: - Proiectul de hotirire a trecut.

6. Proiect de hotiirire privind co-finantarea proiectului ,,Fazarea proiectului extinderea gi
reabilitarea sistemelor de apA qi api .rzatl in judefut Gorj, , inifiator - primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotiir6re.
Dl' Preqedinte: - Proiectul de hotir6re a primit aviz favorabil. DacA sunt disculii vi rog s[ vA inscrieJi Ia

cuvent.
S-a inscris la cuvdnt domnul Szabo.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Szabo.
Dl. Szabo: - in urm[ cu doul luni s-au semnat doui contracte de finanlare din Fondul de Coeziune al

Uniunii Europene, prin Programul Operalional Infrastructura Mare 2014 _ 2020 carc
cuprinde doui finanliri: Prima finanlare este,,Fazarea proiectului Extinderea gi
reabilitarea sisremelor de apI qi apd azatA in judelul Go{',, 2007 _ 2013, din care 5
contracte de lucrlri nu au fost finalizate. Un contract de lucriri care se referd la
reabilitarea surselor de apl gi a staliei de tratare a apei a municipiului Motru a remas
nefinalizat in valoare de 1.0E2.000 lei. Valoarea cofinanlErii municipiului Motru a fost
de 2%. Finanlarea a cuprins doui capitole. Un capitol a cuprins sume eligilele iar
celSlalt capitol sume neeligibile. Pentru sumele neeligibile contribqia Municipiului
Motru ar fi fost de 435 mii lei qi ar fi insemnat cl6diri operationale (sediu administrativ
operalional al operatorului din zonI. Aceste sume nu au fost virate in contul societeli
APAREGIO de nicio unitate administativ teritorial6, in schim fazarea acestor proiecte
de pe POS a impus qi continuarea proiectului in totalitate (sume eligibile qi sume
neeligibile). Dintr-un total de 719.000 lei cu cAt U.A.T. Motru trebuia si contribuie
pentru programul POS nu au fost achitari decdt 200.481 lei, reprezentand numai sume
eligibile.

Dl. Petrescu: - Banii acegtia cdnd au fost achitali?
Dl. Szabo: - in decursul anilor 2007, 2008, 2009. Ar fi trebuit achitate gi celelalte sume neeligibile,

dar cum am mai spus nicio unitate administrativi (nici Tg. - Jiu, nici Tg.-Cirbunegti)
nu au achitat sumele neeligibile.

Dl. Viceprimar: - Aceste proiecte sunt pentru statia de epurare?
Dl. Szabo: - Pentru statia de tratare.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotiirdre aga cum a fost redactat.
Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirAre a fost votat cu unanimitate de voturi

"pentru" 
(16).

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

7. Proiect de hotiirAre privind co-finan(area proiectului 
"Sprijin 

pentru pregitirea aplicafiei de
finantare ti a documentafiei de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de api qi api uzatii din judetul Gorj in perioada 2014 - 2020", initiator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiecol de hot?irire.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotiinire a primit aviz favorabil. DacI sunt disculii vi rog sA ve inscrieli la

cuvant.
S-a inscris la cuvAnt domnul Szabo.
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Szabo.
Dl. Szabo: - Acest proiect ar fi trebuit sd inceapi in anul 2014. Din pecate la nivel nalional nu s-a reugit

finalizarea proieclelor gi atunci Comisia Europeani a acordat 3 ani pentru frnalizarea

5



proiectelor. Practic programul va incepe din anul 2018. in anul 2015 Consiliul Local
Motru a dat HCL nr. I l8 prin care a aprobat co-finanlarea de I o% pentru asistela tehhnicS,
respectiv 60.506 lei, sumd care nu a fost utilizati fiindci programul a fost amanat. Acum
pentru a completa noua cerere de finanlare, atAt la Guvemul Romaniei cdt gi la Comisia
Europeani, trebuie datii o alt5 hoterare sau rectificatI cea date pentru ca suma nu mai este
cea de 60506 lei, ci de l7 mii lei.

Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt discugii supun la vot proiectul de hot6r6rc a;a cum a fost redactat. Cine
este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotiirire a fost votat cu unanimitate de voturi

''Pentru" 
(16).

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

8. Proiect de hotirflre privind aprobarea aderrrii UAT comuna Bengeqti - ciocadia qi uAT
comuna Stoina la Asociafia de Dezvoltare Intercomunitarl de utititiiti publice pentru serviciul
de alimentare cu api gi de canalizare ,,ADIA. Gorj, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte cite$te proiectul de hotlrSre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotlr,ire a primit aviz favorabil. Daca sunt disculii vi rog sa ve inscrieli la

cuv6nt. Dacd nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotirire ata cum a fost redactat. Cine este
pentm?

In urma votului exprinat proiectul de hotlirire a fost votat cu unanimitate de voturi

'P€ntru'(16).D-na Secretar: - Proiectul de hotirare a trecut.

9. Pr9lect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru amplasarea a trri panouri
publicitare luminoase in municipiul Motru, iniliator - primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte cite$te proiectul de hotir"are.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hot6r6re a primit aviz favorabil. Dace sunt disculii vI rog sd v6 inscriefi la

cuvint. Dacd nu sunt disculii vI rog si faceli propuneri pentru stabilirea duratei
inchirierii.

Dl. Cojocaru: - Propun durata de 3 ani (mandatul nostru).
Dl. Pregedinte: - Mai sunt alte propuneri? Daci nu mai sunt alte propuneri supun la vot propunerea

^ domnului Cojocaru. Cine este pentru?
In urma votului exprimat propunerea a fost votatli cu unanimitate de voturi ,,pentru, (16)

Dl. Cojocaru: - Fac amendamenl la p^roiect ca pe aceste panouri str nu se facd publicitate politici.
Dl. Sanda: - Cum-se plAtelte la m'ocupat sau la dimensiunea panoului?
Dl. Primar: - La m2 ocupat. Panoul ocupi la sol I m2-
Dl. Sanda: - Suprafap inchiriatii este prea mici (l m2 ) comparativ cu panoul care are 12 m'. El ia

miliardul gi pliteqte 39 lei/lun6.
Dl. Pregedinte: - Daci nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotirdre cu amendamentul domnului

^ Cojocaru. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotiir{re a fost votat cu unanimitate de voturi

.pentru" (16).
D-na Secretar: - Proiectul de ho6rare a trecut.

10. Proiect de hotiirAre privind aprobarea vAnzilrii apartamentului nr. 18, situat in blocul T3, Sc.
D, etaj 4, municipiul Motru, proprietate privati a municipiului Motru, doamnei Lupu Simona
Nicoleta titular al contractului de inchiriere, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotiirdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotirire a fost discutat in comisiile de specialitate. Daci sunt disculii vd rog

si vi inscrieli la cuvant.
S-a inscris la cuvint domnul Cojocaru.
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - in gedinlele de Comisii s-a cerut o cerere a doamnei Lupu Simona pentru a gti daci mai

doregte sI cumpere apartamentul, sau cel putin si avem cererea veche.
Dl. Primar: - Existd o hottrrire judecitoreascd prin care Consiliul Local este obligat si procedeze la

vAnzarea acestui apartament la prEul stabilit de evaluator la acea vreme.
Dl. Cojocaru: - Dar nu pe numele dumneaei.
Dl. Primar: - Ba da, pentru ci dumneaei a solicitat instanlei.
Dl. Cojocaru: - Daci nu face cerere cum s6-i aprob vAnzarea apartamentului?



Dl. Cojocaru:
D-na Viduva:

D-na Viduva:

Dl. Petrescu:
D-na Viduva:
Dl. Petrescu:
D-na Vdduva:
Dl. Petrescu:
D-na Vtrduva:
Dl. Petrescu:

Dl. Mirgu:

Dl. Primar: - Doamna a solicitat instanlei vanzarea apartamentului la prelul de atunci nu noi dorim

D-na Viduva:
sd-i vindem.

- Cererea de cumparare a apartamenolui a fost depusi in anul 201 I . S-a dat o hotirire de
Consiliul Local cu privire la pre1. Consiliul Local Motm de atunci a considerat c6 pretul
de vinzare trebuie sf, fie cel stabilit de evaluator. Evaluatorul a stabilit un pret dar
doamna Lupu a atacat HotArarea gi Instanla a dat o hotinire judecdtoreasci prin care ne
obligd si vindem doamnei Lupu apartamentul la prelul de la momentul depunerii cererii.

- DacI doamna vrea.
- Da, daci vrea. Eu i-am fhcut adresl pentru ci InstanJa ne obligl s6-i vindem la pretul de
atunci, prel stabilit de evaluator in Raportul supus aprobirii.

Dl. Petrescu: - Doamna Vdduva, votul meu este dat in urma unei analize a mea. Nu vine nicio instanli,
niciun serviciu sI m[ oblige sd dau eu votul. Intervin gi spun ci domnul Cojocaru are
dreptate. Daci doamna Lupu nu doregte sA cumpere acest apartament?
- Dacd nu dore;te sa cumpere acest apartament trebuie s6-gi exprime optiunea in scris
pentru ce tergiverseazi aceasti situalie care generetzA un alt conflict. Deci este hotarire
judecitoreasci definitivi care vi obligi pe dumneavoastrI Consiliul Local sI vindeli.
- Nu m[ oblig6, doamna Viduv4 gregili! Faceti o mare qi gravl eroare.
- Nu fac nicio eroare.
- Dumneavoastre sunteli in culpe ti spuneli ci este Consiliul Local.
- De ce?
- Dumneavoastrl trebuia sd urmdrili aceasti chestiune pentru ctr patrimoniu vi apa(ine.
- Nu pot sA iau pe nimeni de pe stradl str incheie vdnzarea - cumperarea.
- Nu sunt eu in culpi, doamna VIduva, in ora5 sunt,,n" probleme qi in culpl nu este
Consiliul Local, ci lipsa de vigilenli gi de inteligenp a aparatului instituliei. Nu pot se
dau ceva obligatoriu prin votul meu pentru ce nu constat ce este obligatoriu sI-l dau.
Dac[ dumneavoastrl nu afi rezolvat din 201 I rezolv eu prin vot? Eu nu votez aga ceva.
- Acest proiect de hotiir6re a mai fost pe ordinea de zi a qedinfei ordinare din luna Mai
2017. Nu s-a inteles spela motiv pentru care a avut I I ,,ablineri,,. Acum se revine cu acest
proiect de hotirire. Nu o $tim pe doamnq nu a venit la gedinle dar consider ctr trebuia se
avem mlcar o cerere la proiectul de hotinire. Mi abtin gi eu pentru ce nu am datele
necesare ca sA pot vota. Inleleg ci a depus o cerere in 201 I dar dupe atata timp poate nu
mai vrea apartamentul. Noi ii d6m un lucru pe care dumneaei poate nu gi-l mai doregte.

D-na V6duva: - Nu inseamnl c[ merge la notar dacl dumneavoastrl aprobati. Nu este obligatoriu cum
nici eu nu pot se o oblig si meargl la notar pentru a perfecta vdnzarea - cumpirarea. Am
ficut adrese, 3 -4, gi am anunlat-o sA vine si incheie contractul.

Dl. Mirqu: - Ati comunicat cu doamna?
D-na Vtrduva: - Doar prin adrese.
Dl. Mirgu: - $i v-a dat r6spuns? Mai doregte si cumpere?
D-na Viduva: - Nu, doar a solicitat diverse documente.
Dl. Pregedinte: - DacI nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotir6re aga cum a fost redactat. Cine

este pentru?
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drighici Dorel, Pintea Dumitru, Negrea Nicolae, Rat Jana Daniela
qi Bulgariu Cristian, au votat,,pentru'.
Consilierii locali: Sanda lon, Glomnicu Alexandru, Popescu Ion, Cojocaru lon, Stelian Vasile, Mirgu
Vasile, Morega Costel Cosmin, Petrescu llie, Ridulescu Avram Cristian gi ColJatu Neghine Constantin
s-au ablinut de la vot.

in u.-a votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 6 voturi .pentru' 9i l0

''abfineri".D-na Secretar: - Proiectul de hotiirare nu a tr@ut.
D-na Viduva: - Vreau si se consemneze in procesul verbal precizarea: ,,cu sau firl acordul Consiliului

t ocal de astiizi, va fi intocmiti vdnzarea - cumpdrarea dac6 doamna dore e pentru ci
este hotiirire judecdtoreasc6 defi nitivf, .

Dl. Petrescu: - Duceti-o dumneavoastrA la legalitate gi nu vtr opreqte nimeni. Nu qtiu de ce ali mai venit
in Consiliul Local. Doamna Vlduva ne ia de naivi.

D-na V5duva: - Am considerat cd trebuie si aduc la cunogtinJi Consiliului Local doar preful.
Dl. Petrescu: - Doamna Viduv4 dacd aveli hotir6re j udectrtoreasci puneli-o in aplicare!
D-na Viduva: - D4 dar nu pot si o iau cu forfa pe doamna Lupu.



11. Proiect de hotin6re privind acordarea unui sprijin financiar domnului Drlgan Robert - Alin in
vederca efectulrii unei intervenfii chirurgicale, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot5r6re.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotirire a discutat in comisiile de specialitate, s-a propus suma de 1850

euro. Dace sunt disculii vi rog si vi inscrieli la cuvint.
S-a inscris la cuvint domnul Petrescu.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - De ce 1850 9i nu 2000 euro? Atet s-a solicitat?
D-na Drdgan - Atat este intervenJia chirurgicala in sine, ftri celelalte cheltuieli de transport, de cazare,

pentru cI este o clinice privatii gi nu m[ intemeazi cu biiatul. Eu m[ voi caza in
apropiere pind va extema copilul. Transportul va fi cu un autovehicul particular pentru
ci am incercat si oblin ambulanF de la iegirea din Jari p6ni la clinici dar se percepe tarif
de I euro /Km. Sunt 238 Km. de la vami pdnl la Chiginnu la care se adaugi alli 238
inlors ceea ce ar insemna aproximativ 500 de euro numai ambulanla.

Dl. Pregedinte: - Am inleles.
Dl. Petrescu: - Propun 3000 de euro in lei la cursul zilei de acordare.
Dl. Sanda: - Cu condilia str-ijustifice.
Dl. Preqedinte: - Da, s[-i justifice. Supun la vot proiectul de hotirire cu propunerea flcutA. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotiirAre a fost votrt cu unanimitate de voturi

.pentru" (16).
D-na Secretar: - Proiectul de hotirare a trecut.

12. Proiect de hotiirire privind acordul Consiliului Local Motru solicitrt prin Certificatul de
Urbanism nr. 42114.04.2017, initiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte cite$te proiectul de hotdrAre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotErAre a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vtr rog si vi inscrieli la

cuvint. DacE nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotirare aga cum a fost redactat.

^ Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hot{rAre a fost votat cu unanimitrte de voturi

''pentru'(16).D-na Secretar: - Proiectul de hotiirdre a trecut.

13. Proiect de hotjirire privind modificarea Inventarului bunurilor care aparfin domeniului public
al municipiului Motru insugit prin HCL nr. 49119f)9 qi atestat prin HG nr. 973l2fi)2 privind
atestarea domeniului public al jude{ului Gorj precum gi a municipiilor, oragelor qi comunelor
din judeful Gorj, cu modificirile 9i completirile ulterioare, Anexa nr. 3, inifiator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte cite$te proiectul de hotiirire.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotirire a primit aviz favorabil. Daci sunt discutii vi rog si vi inscrieJi la

cuvdnt. Daci nu sunt discutii supun la vot proiectul de hoEirare ala cum a fost redactat.

^ Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirare a fost votat cu unanimitate de voturi

,Pentru'(16).
D-na Secretar: - Proiectul de hotErare a trecut.

14. Proiect de hotjtrrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru punerea la dispozilia
Clubului Sportiv Pandurii Lignitul Tirgu Jiu a bazei sportive din municipiul Motru in vederea
disputiirii meciurilor oliciale gi amicale ale echipei de fotbal Pandurii TArgu Jiu, initiator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hoGrire.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotir6re a primit aviz favorabil. DacI sunt disculii vi rog se vI inscrieli la
cuvant.
S-a inscris la cuvAnt domnul Viceprimr.
Dl. Preqedinte: - Are cuvantul domnul Viceprimar.
Dl. Viceprimar: - S-a dorit darea cu titlu gratuit a bazei sportive Clubului Pandurii Tg - Jiu dar in urma

discufiilor cu domnii de la Curtea de Conturi ni s-a spus ce ar fi mai bine si facem
contract de inchiriere deoarece Legea nr. 2l5l2}Ol nu ne permite acest lucru. in Lege
se precizeazi cd pot fi date in folosinli gratuiti bunuri numai pentru cei care deslaSoari



activiteJi de binefacere sau de utilitate publici sau servicii publice. Atunci s-a venit cu
aceasta propunere, cu contacl de inchiriere cu o sumi modice de 250 lei, aproimativ
50 de Euro, avAnd in vedere cd vor pliti utilitilile gi vor face investiliile de intrclinere a
bazei sportive. Propun ca durata contractului si fie de I an competilional (2017 - 2018\
qi prelul chiriei de 250 lei/luni.

Dl. Pregedinte: - Dactr nu sunt discu(ii supun la vot proiectul de hotirdre cu propunerile licute. Cine este
pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotitrArr a fost votat cu unanimitate de voturi
.pentru'(16).
D-na Secretar: - Proiectul de hotiirare a trecut.

15. Proiect de hotjirire privind suplimentarea cu suma de 20.20290 lei, inclusiv TVA, pentru
obiectivul .Reparatii tronson B, etaj IV - Spital Municipal Motru., inifiatori - Consilierii
locali: Cojocaru lon gi Popescu lon.

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotirdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotErire a fost discutat in comisiile de specialitate. Dac[ sunt disculii vI rog

s[ vi inscrieli la cuvdnt.
S-au inscris la cuvint domnii consilieri locali Petrescu, Sanda 9i Cojocaru.
Dl. Fregedinte: - Are cuvAntul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Proiectul de hotirAre iniliat de cei doi colegi ai nogtri Cojocaru gi Popescu este pentru a

menline Direclia Publici qi pentru DirecJie l-au frcut, cei care au lAcut lucririle acolo
in afara contractului ar trebui sd gi le asume. Nicio lucrare nu poate fi depe$itii declt in
baza unui referat care trebuie aprobat. Votim pentru Direclia PublicA gi ca respect
pentru cei doi consilieri pe care ii suslinem-

Dl. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Sanda.
Dl. Sanda: - Din punct de vedere economic gi matematic nu mi se pare corect, dar votam .220 m2 de

gresie gi faianli costn 20200 lei, adic6 100 m2.
Dl. Pregedinte: - Are cuvantul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Ca o completare la ce au spus cei doi colegi ai nogtri vreau str vi spun cI noi am iniliat

acest proiect de hotire din alt motiv gi anume pentru a se putea autoriza serviciul de la
etajul IV. Pentru a fi indeplinite cerinlele in vederea autorizirii s-au ftcut niqte lucrtrri
care nu au fost prevdzute in proiectul inilial. Domnul Fotescu este prezent Si Stie destul
de bine situalia. In proiect a fost prevlzut ca faianta si fie pus6 la o indltime de 1,5 m,
dar standardele pentru autorizare in vederea funclionlrii prevtrd placare cu faianp pAnd
sus, iar cei care au venit pentru autorizare au spus acelagi lucru. Acesta este motivul
pentru care am iniliat proiectul de hotirire, nu pentru cd lucrlrile au fost ftcute ilegal.
Pentru ca saloanele de la etajul IV s[ funlioneze conform normelor au fost necesare
acele lucriri suplimenatre.

Dl. Pregedinte: - DacI nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotir'are cu propunerile fecute. Cine este
pentru?^

In urma votului exprimat proiectul de hotlirAre a fost votet 15 voturi ,pentru' gi o
.abfinere" (domnul Viceprimar s-a abfinut de la vot).
D-na Secretar: - Proiectul de hotiirdre a trecut.

16. Proiect de hotlrere privind aprobarea salariilor de bazi aferente functiilor din cadrul familiei
ocupafionale ,Administratie", utilizate in aparatul de specialitate al primarului, in aparatul
permanent al Consiliului Local Motru precum 9i in cadrul serviciilor publice subordonate
Consiliului Local Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pre;edinte cite$te proiectul de hotir"are.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotirAre a fost discutat in comisiile de specialitate. Daci sunt disculii vi rog

si vi inscrieli la cuvAnt.
S-au inscris la cuvint domnii consilieri locali Cojocaru, Petrescu, Miryu, Sand4 Ra1 qi domnul
Viceprimar.
Dl. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Domnule Pregedinte, acest proiect de hottrrire are o importanli deosebiti avind in vedere

ci s-a discutat in pres5, la radio, la televiziune. in qedintele de comisii noi am fEcut o
solicitare la aparatul de specialitate al domnului Primar. La proiectul de hotirire al
domnului Primar am venit cu amendament ce a constat intr-un calcul de simulare ca la
indicii din grila domnului Primar si se aplice un coeficient de la 0,1 p6n6 la 0,5. Din



calculele ficute vreau sd vA informez cI diferenla la funcliile de execulie este foarte micl
intre propunerea frcutI de citre domnul Primar qi a noasffi. Ambele variante se

incadreazi in buget. Singura deosebire care este consti in faptul cA s-a ficut o
diferenjiere intre gefii de birou, dar nu avem, 9i cei 8 sau l0 qefi de servicii.

- Calculul este ficut de $efServiciu Buget, Finante, Contabilitate qi $efServiciul Personal

. 9i poartl semneturile celor doi $efi de Servicii (Periqoreanu Mircea gi Plun Marian)
precum qi viza Sindicatului al cirui pregedinte este domnul Tutunaru Pavel.

- Propunerea mea este sI mergem pe amendamentul pe care l-am frcut deorece ata cum am
mai spus diferenlele intre propunerea domnului Primar qi calculul primit de la serviciile
mentionate sunt foarte mici qi se incadreazi pe bugetul aprobat. Diferenti mai mare este
la qefii de servicii.

D-na Rat: - Cdt este diferenla pe an?
Dl. Cojocaru: - In jur de un miliard.
Dl. Primar: - Sau 3.
Dl. Cojocaru: - Calculul nu s-a licut pe persoand, frzicd" ci pe funclii. CAnd se va face calculul pe persoani

vom gti suma exactd. Deci, propunerea mea este se mergem pe aceasti grill pe care o si
vi-o inaintez qi dumneavoastri pentru a o analiza.

D-na Lonea : - Si ne dali qi noui o grild pentru dosarul de gedinli.
Dl. Cojocaru: - Dumneavoastre o si vi-o dau pe cea originald.

- Salariile pentru functiile de execuJie se mdresc iar cele ale funcliilor de conducere pot
scddea cu pdni la l0 milioane. Sindicatul este de acord cu aceastd gril[.

Dl. Preqedinte: - Daci sindicatul este de acord este OK.
- Are cuvantul domnul Viceprimar.

Dl. Viceprimar: - in Legea nr. 15312017 la art. 11 se precizeazl c6:,,Pentru funclionarii publici 9i
personalul contractual din cadrul familiei ocupa{ionale din aparatul propriu al consiliului
judelean, primirii, consilii locale qi serviciile publice din subordinea acestora salariile de
bazd se stabilesc prin hotdrire a consiliului local, a consiliului judelean sau a consiliului
general al municipiului Bucureqti, dupi caz, in urma consultirii organizatiei sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau dupd caz a reprezentantilor salariatilor.". Ceea ce
vld eu la propunerea domnului Cojocaru este viza din partea Sindicatului, ceea ce
inseamni ce acesta a fost consultat. Mai mult grila este insugiti de Serviciul Buget,
Finan{e, Contabilitate gi cuprinde o simulare {Ecutd de Seviciul Resurse Umane. Practic
s-a mers intocmai cum precizeazi legea. Eu nu vdd de ce sd nu aproblm aceaste grile
salariali av6nd in vedere c[ se incadreazi in bugetul aprobat. Nemulfumiti probabil cd or
mai fi 9i de o parte qi de alta pentru ctr niciodati nu se va putea mullumi tot personalul
avind in vedere cI slariile nu au fost egalizate, fapt ce a dus la aceste nemullumiri mai
mari sau mai mici.

Dl. Pregedinte: - Are cuvintul domnul Petrescu.
Dl. Petrescu: - Noi votim o gril6 de salarizare in conditiile in care s-a votat o organigrami miriti cu

posturi de conducere. Ne-am pldns pe la posturile de radio qi de televiziune cI avem un
buget atat de sirac, atdt de incercat de zilele de astlzi, dar noi am creat 5 posturi de

conducere (de administrator public, de director economic, de director tehnic qi chiar de

Sefi de servicii). MI simt obligat sA vA spun, gi vreau si se consemneze in stenograme, ce
trdim in Consiliul Local Motru un moment al plcdlicilor gi \.reau s[ se reline cI ce facem

astizi aici este cd ne batem joc de comunitatea din Motru. Suntem de fapt niqte copii de

grddiniJi care nu am trecut la gcoala primarl la clasa I si invltim abecedarul. Din respect
pentru institutie, din respect pentru salarialii din institulia Primiriei, cu bune 5i cu rele la
fiecare, votez aceast6 structuri de salarizare. Altfel nu aq fi votat.

Dl. Cojocaru: - Deci vi faceli singur plcilici.
Dl. Petrescu: - Discutiim de un inceput de mandat cu un buget auster. Suntem in faliment. Vorbim de

toate lucrurile normale qi anormale fi peste noapte venim gi votlm pe negocieri, aga cum

s-a intiimplat, o structuri pe care eu nu am votat-o qi nu pot se o votez. Din acest motiv
sunt plcilici, domnule Cojocaru, dar votez pentru respectul oamenilor care lucreazd in
aceasti institulie. Sunt de acord cu domnul Cojocaru pentru cA nu poji sd duci pe cineva

cu 20 de milioane in plus, fie el cu chestiuni de fidelitate sau pentru postul pe care l-ai
angajat gi pe allii sn-i cobori cu 20 de milioane. Nu se poate a$a ceva. Haideli si crelm
personalitate acestui Consiliu Local cd altfel intrim in derizoriu. Eu vI multumesc.

Dl. Preqedinte: - Are cuvintul domnul Mirqu.
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DLMArgu: - Domnule Primar, este p5cat cA la un an de la preluarea mardatului ne desf&uri.m
activitatea intr-o anomie totali, adicl lipsl de norme qi de reguli. Cu privire la acest
document, pe care domnul Cojocaru ni-l di acum in gedinli, stem li ne intrebdm ca nigte
oameni senitoqi 9i normali la cap dacd el putea fi editat acum o siptimeni sau doui in
urmi pentru ci legea salarizErii este aprobati demult. Consider ci nu dorim si punem
ordine, si functiondm dupl norme, duptr reguli 9i dupl legislalia in vigoare. Eu la mapi
am o adresd de la sindicat in care oamenii spun ci nu sunt de acord. Consider c[ domul
Primar care este imputemicit de lege si faci aceastn grill trebuia si discute cu Sindicatul,
si fi cdzut de acord qi apoi veneau in Comisia economici a Consiliului Local pentm
dezbateri in vederea aprobtrrii. Haideli, daci vrem odatii noi Consiliul Local sI revenim
in aceastl comunitate, si ne intoarcem la norme, la reguli, la lege. Deci, toate sunt licute
pe repede inainte pe ultima suti de metri. Cel care are cat de cat un pic de echilibru nu
intelege nimic.

Dl. Primar: - Domnule MiDu, toate sunt frcute dupi norme, dupl reguli qi dupi lege. Proiectul de
hotirire l-a1i avut la timp. Faptul ce a avtrt mereu amendamente, a suferit completiri,
modificiri, simul[ri nu este vina mea... dupi norme, dup6 reguli, dupa lege. Spuneti de
intrarea in normalitate. D4 asta incerc sI fac.

Dl. Mirqu: - tuAtaji-mi, vi rog, la proiectul de hotir6re pe care eu il am, l-am avut gi in qedinlele de
comisii, viza Sindicatului.

Dl. Bulgariu: - O aveli pe grila cu propunerile, dar asta nu inseamne cd acea grill este bunl.
Dl. Cojocaru: - Domnule Preqedinte, pentru a termina cu disculiile precizez ci aceasti grili pe c{re am

distribuit-o la colegi este un amendament al meu. La intocmirea grilei au participat fi cei
de la sindicat. Amendamentul l-am lXcut in gedinlele de Comisii fi am cerut simularea
calculului de la 0,1 la 0,5 pentru aceast?i qedin(i. Mai mulg bate aproape la leu cu ce a
prezentat domnul Primar. De ce spunem ce suntem pe lingl norme, pe ldngi reguli...?

Dl. Pregedinte: - S-a inJeles, domnule Cojocaru.
Dl. Mirqu: - Domnule Cojocaru, vi rog frumos sI citili ce spune domnul Perigorearu - $ef Buge!

Finanle, Contabilitate.
Dl. Cojocaru: - Am citit.
Dl. Mirgu: - Vd rog si citili.
Dl. Cojocaru: - Am spus ce am citit.
Dl. Preqedinte: - Are cuvinol domnul Sanda.
Dl. Sanda: - Foarte muli angajali din Primirie au fost supdrali qi au pus,,tunurile" pe noi, pe consilieri.

O sd vi dau un tennen de comparalie pentru ca dingii sA inleleage gi opinia publici si
inleleagi. in Motnr la Primdrie sunt lCO de angajali iar in sistenrul de invilimAnt sunt
330 de angajali qi salariile din Primirie sunt echivalente cu salariile celor 330 din
invilimint. SI fie mullumili cd le votiim proiectul 9i str fie pulin mai educafi unii dintre
ei.

Dl. Pregedinte: - Are cuvintul doamna Raf.
D-na Ral: - Sunt la asentimentul domnului Sanda. Mi uit pe nomenclatorul cu funclii gi salariile

propuse de domnul Primar p€ntru fiecare func1ie gi vid cI salariul de bazi la un gofer cu
gradalie zero este peste salariul pe care il am eu cu 15 ani vechime 9i gradele didactice
toate.

DI. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotiir.ire cu amendamentul domnului consilier local Cojocaru
Ion. Cine este pentru?

Consilierii locali: Sanda Ion, Glomnicu Alexandru, Popescu Ion, Cojocaru lon, Stelian Vasile, Mirgu
Vasile, Morega Costel Cosmin, Petrescu Ilie, Rldulescu Avram Cristian 9i ColJatu Neghini Constantin
ou votat ,pentru'.
Congilierii locali: Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Negrea Nicolae, Rat Jana Daniela qi Bulgariu
Cristian au votat ,,impotrivi".
Consilierul local Pintea Dumitru s-a abtinut de la vot-

in urma votului exprimat proiectul de hotjirire a fost votrt cu 10 voturi ,,pentru', 5 voturi

"impotrivi" 
qi o 

"abtinere".D-na Secretar: - Proiectul de hotirtre a trecut.

17. Proiect de hotirire privind stabilirea indemnizafiei lunare a consilierilor locali din cadrul
Consiliului Ircal Motru p€ntru perioado I iulie 2017 - 3l decembrie 2021, iniliator - Primar
Jianu Gigel;
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Dl. hegedinte cite;te proiectul de hotir6re.
Dl. Preqedinte: - Doamna Vlduva, vi rog sA nu mai discutali pentru a putea continua iedinta. Toati

qedinla a1i vorbit. Daci aveli ceva de discutat vi rog sd faceti acest lucru pe coridor, nu
in sala de gedinld. Ori faceJi liniqte ori pdrisili sala. De l0 ori v-am atras atentia.

D-na Vdduva: - Am vorbit pe tema salariului meu pentru cA nu Stim grila care s-a votat. Nu $tim nici noi
nici dumneavoastra ce a1i votat.

Dl. Preqedinte: - Cum adicl nu gtim ce votEm? Vi rog sI perisi]i sala ca afi perturbat destul $edinta.
D-na Vlduva: - Plrdsesc sala cI aici e stat in stat. Vi rog si notali.
Dl. Preqedinte: - Comisiile nr. I qi 3 au avizat favorabil proiectul de hotirdre. Dac[ sunt discu]ii vA rog se

vd inscriefi la cuvant. Dacd nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotirire a9a cum a
fost redactat. Cine este pentru?

io u"ma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de voturi

"pentru" 
(16).

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

18. Probleme curente:
r Adresa domnului Viscun Roman, inregistratii la Consiliul Local Motru sub nr.

628n8.07.2017;
Dl. Preqedinte: - Adresa a fost discutata in qedinJele de Comisii. Comisia de contestatii trebuie sI dea

respuns.
Dl. Sanda: - Aparatul de specialitate ar trebuie si fie mai atent.
D-na Ral: - Am ficut parte din comisia respectivd. La intrebarea Pregedintelui de Comisie dacd are

Certificat de liberi pradicA a raspuns cI are, dupd care a sunat in prezenla noa$re la
Colegiul Medicilor $i a spus ce are cerere depusd. El probabil ca a lucrat ilegal de
jumetate de an.

Dl. Cojocaru: - Domnul poate urma calea litigiului. Se poate adresa instanlei.
D-na Secretar: - Adresa domnului Viscun a fost adusl Consiliului Local pentru ci i-a fost adresatd, dar

Comisia de contestatii a solulionat contestatia.
Dl. Florescu: - Contestalia domnului Viscun a fost solulionati. Comisia de contestalie a fost convocatl

qi in urma analizei contestaliei a respins-o ca nefondati. A fost informat despre

solulionarea contestaliei printr-o adresi. Daci dumnealui doregte sf, se adreseze instanlei
este dreptul dumnealui. Accesul liber lajustilie existi.

o Cererea smietifii DONNA SIIOf,S inregistratl la Primiria municipiului Motru sub nr.
221766,0.06.2017 9i la Consiliul Local Motru sub nr. 558/05.07.2017;

Dl. Pregedinte: - Adresa este adresati domnului Viceprimar, a fost discutata in Sedinlele de Comisii.
Dl. Cojocaru: - DacI adresa a fost adresati domnului Viceprimar ce cautd la Consiliul Local? Sd dea

rispuns domnul Viceprimar.
D-na Secretar: - Societatea se adreseazd si Consiliului Local .

o Adresa doamnei Yiduva Angela - $ef Serviciu C.S.P,L.P.P.M. inregistratii la Primiria
Municipiului Motru sub m. 23438112.07.2017 qi ta Consiliul Local Motru sub nr.

- 602112.06.2017, la care anexeazl Memoriul doamnei Iosu Domnica - Angela;
Dl. Pregedinte: - Adresa a fost discutati in qedinlele de Comisii. Si se dea rlspuns.

. Raport privind activitatea asistenlilor personali ai persoanelor incadrate in gradul grav de

handicap din municipiul Motru, Semestrul I - 2017;
Dl. Preqedinte: - Am luat act de acest Raport.

. Adresa Prefecltri nr. 1U297 126.07 .2017 i
Dl. Preqedinte: - Prin adres[ se soliciti transmiterea punctului de vedere gi sI se faci dovada respectdrii

prevederilor legale.

o Adresa Clubului Sportiv ,J}linerul Motru 2008";
Dl. Pregedinte: - Prin aceastl adresi se di rdspuns solicitiirii din adresa m. 577106.07 .2017.

o Informare, intocmiti de Viduva Angela;
Dl. Preqedinte: - Am luat la cuno$tinte.
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. Adresa Complexului Energetic Oltenia, inregistratii ta primlrie sub nr. 24390/19 .07.2017 si
la Consiliul Local Motru sub nr- 637 120.07 .2017 ;

Dl. Preqedinte: - Prin adresi ni se rdspunde la solicitarea frcuti in legdturi cu fumizarea cirbunelui la
nivelul preJului mediu de productie.

o Adresa Asociafiei.Cred in ingeri"
Dl. Pregedinte: - Prin adresi se soliciti acordarea unui spatiu.
Dl. Roqca: - Domnule Preqedinte, am venit astizi in Consiliul t-ocal Motru in calitate de voluntar gi

membru al Asocialiei.Cred in ingeri" care se ocup6 si gestioneze qi sd sprijine copiii
cu handicap. in urma unei analize $i verifici.ri la uniitatea p" 

"*" o conduc din punct de
vedere sindical am identificat un numdr de 33 de familii ce au in s6nul lor un membru cu
handicap. I-am ajutat p€ pArinji Si pe anumiri colegi din zona carierei RogiuJa prin
intermediul acestui ONG. Este a treia solicitare pe care o fac Consiliului Local in vederea
punerii la dispozilie a unui spaliu. Doui solicitlri le-am lEcut in mandatul trecut dupl ce
mi-am dat demisia din Consiliul Local. Dacd nu se doreite a ni se acorda sprijin sA ni se
spunl sd nu mai insistim. Sunt peste 300 de persoane membre ale acestei Asocialii gi
dacl putem sA ajutIm sA facem acest lucru.

Dl- Pregedinte: - In lnformarea intocmiti de doamna Vdduva qi inaintati Consiliului Local Motru se
' mentioneazi, ci, la momentul actual Primeria municipiului Motru nu dispune de spalii

libere care sA poatI fi puse la dispozilia solicitanlilor, dar Consiliul Local Motru poate
hotiri cu privire la spaliile libere din Casa de Culturd a municipiului Motru, singura
localie unde mai sunt spalii libere.

Dl. Rogca: - Am inleles cd se va inilia Proiect de hotiirare pentru luna viitoare. Avem ribdare pAnd

atunci, dar dacd simlim c[ existl ostilitate nu vom mai insista.
Cetiilean: - Conform Legit nr. 21512001 Consiliul Local are atribulii la gestionarea serviciilor cdtre

populatie. Mi adresez Consiliului Local sd gestioneze serviciile care sunt (telefonie, apd
cald6" sinltate, invAlamant, etc.). La ora aceasta api caldd nu este, biie]ii lucreazi la
magistral4 dar si nu se tergiverseze. Nu Primdria este cea care decide ci Consiliul Local.
Primarul ini{iazd dat Consiliul Local hotirigte.

o Adresele domnul Osnaga
Dl. Pregedinte: - Domnule Osnaga, aveli cuvantul.
Dl. Osnaga: - Domnule Preqedinte, este jignitor ca aparatul de specialitate si aibl panselule ofilite in

fala Primlriei. Nu se poate a$a ceva. Am crescut odati cu acest oraq 9i este pacat ci satele
nu mai sunt luate in seam6. De unde vine cirbunele din Motru? Cirbunele vine de la
Roliuta. Unde lucreazd acum excavatoarele era cindva plantalii cu peri. La Plogtina era

teren de fotbal peste ape mai bun dec6t cel de la Motru. A fost teren de fotbal gi la
Ro9iu1a.

- Domnule Primar, sunt sate nevizute de Primlrie qi Consiliul local. Am cerut se se
' monteze doui tdblite inscriplionate cu Dealul Pomilor. De la qcoala Rogiula s-au furat din

silile de clasi sobele. Domnule Primar ne-au prAdat hotii qi trebuie sI luali aminte cA tot
cdrbunele se extrage din aceste sate.

Dl. Pregedinte: - Am inteles despre ce este vorba.
- Cine se inscrie pentru a lua cuvant?

S-au inscris la cuvAnt domnul Nebunu Vasile gi doamna Croce Eugenia.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Nebunu.
Dl. Nebunu: - Sunt reprezentantul satului Rogiula. Cetilenii din Roqiura sunt nemultumili pentru faptul

ce nu pot construi in zonl din cauza unei HotdnArii Consiliului Local Motru nr.

9/22.02.2007 ,,privind interdictia temporari de construire in zonele de risc
natural(aluneciri de teren)pAn5 Ia apmbarea P.U.G.". in 2012 s-a emis hotdr6rea

Consiliului Local Motru nr. l8 ,,pentru aprobare ,,Actuali"are Plan Urbanistic
General Municipiul Motru", pentru o durati de 10 ani. in proiectul de hotirire iniliat
de domnul Primar de la acea vreme este menlionat art. 46, alin'5 din Legea nr.

215/2001. Ce legatura are cu interdiclia nu $tiu. in Rogiup a fost o singuri alunecare de

teren in anul 2006 lnngl domnul Bdcescu, dar interdiclia de construire este de la troip
pini la Bujor6scu. Nu sunt exploatlri miniere in zona respectiv[. In zonele in care au

fost afectate f6nt6nile nu sunt interzise construcJiile, dar in zona unde nu sunt probleme

sunt interzise. Vd rog sd luati PUG - ul sd vedeli cA este o carte plina de legislalie in
care apar aceste hlrfi haqurate cu zonele unde se interzic construcliile. HaideJi sn
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ajutim locuitorii satului Rogiula prin initierea unui proiect de hotirire prin care sd le
ddm voie si construiasci.

- HotiI€rea Consiliului Local Motru emisi in anul 2012 prevede un termen de l0 ani.
. Nu vrem si gtim cauza din care s-a ajuns in aceasti situa1ie, dar vd rog sd m6 ajutaJi si

ridicim aceasti interdiclie. Mul{umim Primiriei qi Directie Publice Motru pentru cd
ne-au ajutat in diferitele probleme care s-au rezolvat.

Dl. Petrescu: - Domnul Nebunu are perfecti dreptate. Am discutat qi eu cu cetitenii din acea zonl gi nu
existi alunecare de teren qi este pIcat sA nu poati construi. Eu sunt pentru a fi iniliat un
proiect de hotlrire in acest sens prin care sd fie ridicati interdictia.

Dl. Cojocaru: - Referitor la aceastd problemd igi aduc aminte cI la acea weme eram consilier gi proiectul
de hotirire a fost iniliat ca urmare a unei adrese a Prefecturii prin care se impunea acest
Iucru. Terenul s-a mai a$ezat de atunci qi poate ci acum se poate construi.

Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul doamna Croce.
D-na Croce: - Referitor la doamna Iosu, mama unei minore cu handicap, s-a mai discutat in qedinta

trecutl 9i astizi dumneavoastrd atri votat procesul verbal al gedinlei din data respectivd. La
primul aspect aq dori si mi se precizeze Ia ce datii s-a intocmit procesul verbal, Ia ce datii
s-a afiSat pe site - ul Primiriei, la ce dati s-a afifat la sediu gi si se precizeze in acest
proces verbal data la care s-a intocmit acel proces verbal.

- Cel de-al doilea aspect vizeazA, hotlrdrea adoptatd pentru doamna Iosu Domnica cu
privire la atribuirea contractului de inchiriere pentru apartamentul in care domiciliazi cu
minora cu handicap de peste un an fi jumltate. Dumleavoastri ali votat cu 13 voturi
pentru a ise atribui beneficiul contractului. Aq vrea si se precizeze: modalitatea de
solulionare, ce s-a intamplat cu hotirarea respectivS, dacl Prefectul a avut un punct de
vedere, dac[ a fost insoliti de documentatie gi de procesul verbal al qedintei din care
rezulta ce s-a discutat.

- Cu privire la adresa care a fost menlionati pe ordinea de zi ea a trecut aproape
neobservatS. S-a men{ionat aici ci dumleavoastre aveli documentatia dar dupi felul in
care s-a trecut peste ea eu sunt convinsd cd ceva v-a scipat. Este vorba despre minora cu
handicap. Noi am mai ficut demersuri ii cAtre Ministrul Muncii ti Justiliei Sociale.
Dinsul a adresat cltre Consiliul Local gi citre Institulia Primarului memorii in care a spus
cA susrine demersul nostru, cd minora cu handicap beneficiazi in temeiul Legii nr.
448/2006 de drept la locuinli. AutoritiJile obligate s6-i asigure locuintd sunt Consiliul
Local qi Primarul. Am observat aici c5, Consiliul Local aruncd pisica la Aparatul de
Specialitate iar Aparatul de Specialitate arunci pisica la Consiliul Local. Aparatul de
specialitate a spus c[ este legal, cd beneficiazi. Ministml Muncii qi Justitiei Sociale a
spus la fel, cd beneficiazi.

Dl. Preqedinte: - SI facd contract doamna Vdduva daci este legal. Si facl hirtie citre Direclia Publici
impreund cu domnul Primar, ci le permite lege4 Si sA facA contract.

D-na Croce: - VA rog sA se consemneze aici cI in opinia dumneavoastrl s[ se facA contract.
Dl. Preqedinte: - Da.
D-na Croce: - Dacd s-a dat o hotirire v-ag ruga respectuos si se consemneze si se incheie contract ca qi

eu si pot si solicit acest proces verbal.
DI. Petrescu: - Doamna Croce, daci este o chestiune Primar qi autoritate, Institulia Primarului si

semneze qi si ducf, la indeplinire. Legalitatea trebuie dusi la indeplinire. $i eu sunt de

aceeagi pirere, dar nu arunca{i pe Consiliul Local pentru cA noi nu avem alt.i atribufie
decit si votam un proiect de hotdrdre care este in cadrul legal. DacE Primarul 9i
autoritatea vAd legalitatea sl-i dea drumul la hotir.ire gi si vi rezolve problema.

Dl. Cojocaru: - Doamna Croce, nu v-a1i exprimat bine.
D-na Croce: - Poate cA da.
Dl. Co-iocaru: - Noi am votat. Hoterarea trebuia si iasi dar nu e semnati de preqedintele de qedinp qi de

Secretar. Deci, degeaba am votat noi dacl nu semneazl nimeni.
Dl. Pregedinte: - Secretarul a spus ce nu este cadru legal gi nu a semnat hoterarea motiv pentru care nu am

semnat nici eu. Legea permite ca hotlrArea si fie semnati de 3 consilieri care au votaq
dar nimeni nu a semnat.

D-na Secretar: - Eu nu am fost la gedinta in care s-a votat, dar qtiu speta pentru ce s-a discutat 9i anterior.
Am inleles ci s-a venit cu un proiect de hotirire la urgenli pentru cA nu a avut nici avizul
Comisiilor de specialitate in sensul acesta, fird sf, fie indicat un cadru legal pe acel
proiect de hotirire, doar cererile persoanelor. In condi{iile in care dumneavoastrA nu ati
identificat cadrul legal nici colegul meu nu putea sA-l identifice.
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D-na Croce: - Este pe lege-
D-na Secretar: - Nu este identificat cadrul legal. in preambul proiectului de hotiirire s-a trecut doar

cererile solicitanlilor. [,a acest proiect de hotiir6re colegul meu Florescu Daniel a fEcut
obieclii cu privire la legalitate.

D-na Cruce: - Nu eu fac proiectele de hot[nire. Eu m-am adresat in urml cu trei luni cu un memoriu
pentru repartizarea unei locuinle unei persoane cu handicap.

D-na Secretar: - 56 nu confunddm lucrurile. Actiunea dumneavoasffi privind repartizarea unei locuinte
ANL este in curs de solulionare la Tribunalul Gorj. Dumneavoastri ali formulat un apel
in sensul acesta. Dumneavoastri vreti o repartilie pe o locuinli ANL.

D-na Croce: - Apelul nu are legituri cu speta.

D-na Secretar: - Dumneavoastrl dorili sI duceli in eroare Consiliul Local .

D-na Croce: - Nu duc in eroare. Obiectul acelui litigiu este cesiune de contract. in spela de fali a fost
inaintat un memoriu de atribuire in baza legii nr. 448/2006 a unei locuinle.

D-na Secretar: - Cesiunea nu este legali pentru locuinlele ANL.
D-na Croce: - Daci cesiunea este sau nu legali va hotlri Tribunalul.
D-na Secretar: - Atunci str a;teptiirn solujia Tribunalului.
D-na Croce: - Nu are legaturA cu aceasti speli.
D-na Secretar: - Cum nu are leglture?
Dl. Cojocaru: - AJi venit la comun cu celelalte 6 spele. LIsaIi-o separat.
D-na Croce: - Nu am venit eu.
Dl. Cojocaru: - Pentnr spela dumneavoastrl si fie iniliat proiect separat. Poate de aceea s-a respins.
D-na Secretar: - Pe legea nr. 448/2006 persoana are dreptul la o camere in plus in cadrul unei locuinte

convenabili cu chirie, nu pentru o locuinti ANL.
Dl. Petrescu: - Domnul Primar gi doamna V6duva se rezolve situalia.
D-na Croce: - Nu mi s-a r6spuns cind s-a intocmit procesul verbal de luna trecuttr.
D-na Secretar: - O si primili scris.

19. intreblri 9i interpeliri;
Dl. Preqedinte: - Daci sunt intrebiri vf, rog sE vi inscrieli la cuvint.

- Nemaifiind alte disculii gi puncte pe ordinea de zi, declar inchise lucririle qedinlei
ordinare a Consiliului Local Motru din data de 27.07.2017.

Lucririle gedinlei au fost declarate inchise fapt pentru care s-a incheiat prezentul proces - verbal.

Preqedinte de gedinti,
Col{atu Neghini Constantin

/"&
Sec !rr

Stroes Gina
intodrmit,

LoaDrytic
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