
Proces - verbal

incheiat azi 28.03.2019 cu ocazia qedinlei ordinare a Consiliului Local Motru. Sunt
prezen[i 17 consilieri locali din cei 19 in func]ie. Lipsesc domnii consilieri locali Petrescu Ilie
gi Stelian Vasile. La qedinla participd: domnul Primar Jianu Gigel, doamna Secretar al
Municipiului Motru - Stroescu Gina, domnul Popescu Daniel - Director al Directiei de
Culturd Sport gi Tineret Motru, domnul Corcoatd Eugen - Administrator Special la S.C.
UATAA Motru S.A., doamna Vdduva Angela - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., doamna Luca
Valeria - $ef Serviciu Asistentd gi Protec{ie Social5, domnul Leurzeanu Marian - $ef
Serviciu Cdmin Social - Centru pentru persoane aflate in dificultate, doamna Vintilescu
Elena - Consilier personal al Primarului, doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela
din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru gi cetSfeni ai Municipiului
Motru.

Publicitatea qedinlei a fost efectuatd pe site - ul Primdriei Municipiului Motru iar
gedinta este televizatd in direct.
D-na. Secretar: - $edin{a este statutarS, fiind prezen{i 17 consilieri locali din cei 19 in funcfie.

fapt pentru care qedinla se poate desfiqura.
- La mapd avem patru procese verbale: Procesul verbal incheiat in data de

28.02.2019, procesul verbal incheiat in data de 12.03.2019, procesul verbal
incheiat in data de 13.03.2019 qi procesul verbal incheiat in data de
15.03.2019.

- Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al qedintei
ordinare din data de 28.02.2019 vd rog sd le faceti. Dacd nu sunt completdri
sau modificiri supun la vot procesul verbal al qedin{ei ordinare din data de
28.02.2019. Cine este pentru?
io u.ma votului expiimat procesul verbal din data de 28.02.2019 a fost

votat cu unanimitate de voturi ,npentru,, (17).
D-na. Secretar: - Daci sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al gedinlei

de indatd din data de 12.03.2019 vd rog sd le faceli.
Dl. Bulgariu: - in timpul qedinlei au fost foarte multe discu{ii intre domnul Primar qi domnul

Corcoa[5. Domnul Corcoa[6 a adresat multe jigniri domnului Primar, care nu
se regdsesc in procesul verbal de qedinta.

D-na. Secretar: - ln procesul verbal de gedin16." tonr"-reazd doar dezbaterile ce au loc cu
privire la proiectele de hotdr6re.

Dl. Bulgariu: - Nu cer sd se modifice procesul verbal de qedint5 dar pe viitor sd se
consemneze dacd sunt aduse jigniri. Ele nu trebuie reproduse in procesul
verbal de qedin{a dar si se consemneze faptul cd au fost aduse. Pe viitor sd
se mentioneze acest lucru.

D-na. Secretar: - Supun la vot procesul verbal al qedinlei de indatd din data de 12.03.2019.
Cine este pentru?
in urma votului exprimat procesul verbal din data de 12.03.2019 a fost

votat cu 14 voturi ,pertru", 2 voturi ,,impotrivi" (Petriqor Florentina Eugenia gi
Col{atu Neghini constantin) gi o ,,ab(inere" (Morega costel Cosmin).

D-na. Secretar: - Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al qedinlei
de indatd din data de 13.03.2019 va rog sd le faceti.

in sala de qedinl5 intrd domnul Stelian Vasile fiirrd p."r"n{i 18 consilieri locali.
Dl. Viceprimar: - La pagina 2, paragraful 4 sd se rectifice suma de 4 milioane de Euro in I

(un) milion de Euro, pentru cd s-au trecut patru milioane de euro in loc de
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un milion de euro, qi si se completeze cu: ,,Nu sunt indicate sursele de
finanfare pentru acest proiect: locale, imprumuturi sau din trezorerie."

D-na. Secretar: - Supun la vot procesul verbal al qedinlei de indatd din data de 13.03.2019 cu
modificarea gi completarea domnului Viceprimar. Cine este pentru?

io u.ma votului exprimat procesul verbal din data de 13.03.2019 a fost
votat cu 11 voturi ,rpentru" qi 7 ,rab{ineri" (Petrigor Florentina Eugenia, Col(atu
Neghinl Constantin, Cojocaru Ion, Ardeiu Rizvan Remus, $urlin Marilena, Stelian
Vasile gi Pirvulescu Eduard Nelu).

Conform solicitlrii domnului Viceprimar se rectificl suma de la
paragraful4, pagina 2 din rr4 milioane de Euro" in ,run milion de Euro".

D-na. Secretar: - Dacd sunt completdri sau modificiri cu privire la procesul verbal al qedin{ei
de indatd din data de 15.03.2019 vd rog sd le facefi.

- Dac[ nu sunt completdri sau modificlri supun la vot procesul verbal al

^gedinlei 
de indatd din data de 15.03.2019. Cine este pentru?

In urma votului exprimat procesul verbal din data de 15.03.2019 a fost
votat cu 14 voturi ,rpentru" qi 4 ,,abfineri" (Cojocaru lon, Popescu lon, Stelian
Vasile qi Pirvulescu Eduard Nelu).

D-na. Secretar: - Domnule Pregedinte, vd rog sr prelua{i lucrdrile qedinfei.
Dl. Preqedinte: - tn temeiul art. 39, alin.i din Legea administraliel publice locale, nr.

21512001, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se convocd
Consiliul Local Motru in qedinld ordinard public6, in data de 28 martie
2019, orele 1600, in sala de Consiliu, avdnd urmdtoarea

ORDINE DE Zlz

1. Proiect de hotlrAre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind
concesionarea terenului in suprafafi de 2509 m.p. situat in Municipiul Motru, Aleea
Teilor, nr.2l gi aprobarea concesionirii prin licita{ie publici a acestui teren, in
vederea realizlrii unei construcfii cu destina{ia de centru comercial, inifiator -
Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirire privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal Motru valabili cu 01.04.2019, inifiator - primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea organigramei qi a statului de func{ii al
Spitalului Municipal Motru incepind cu data de 01.04.2019, inifiator - Primar Jianu
GigeI;

4. Proiect de hotlrire privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publici la
nivelul Municipiului Motru, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

5. Proiect de hotlrire privind modificarea perioadei de organtzare a Zilelor
Municipiului Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

6. Proiect de hotirAre pentru aprobarea Planului de ac(iune privind serviciile sociale
administrate qi finanfate din bugetul Consiliului Local Motru pentru anul 2019
inifiator - Primar Jianu Gigel;

7. Proiect de hotirire privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solufionarea cererilor de locuin(e qi repartizarea locuin{elor pentru
tineri, destinate inchirierii in Municipiul Motru, ini(iator - Primar Jianu Giget;

8. Proiect de hotlrire privind aprobarea Procesului - verbal al Comisiei cu atribu{ii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor de locuinfe sociale gi
repartizarea efectivi a locuinfei libere, inifiator - primar Jianu Gigel;

9. Proiect de hotirire privind incheierea unui contract de comodat cu Oficiul de
Cadastru Ei Publicitate Imobiliari Gorj pentru spafiul situat la parterul Primiiriei
Municipiului Motru, ini{iator - Primar Jianu Giget;

10. Proiect de hotlrire privind acordarea unui ajutor blnesc de urgenfl pentru
doamna Stancu Melania Nadia, inifiator - primar Jianu Giget;
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11. Proiect de hotlrire privind realizarea unei cIi de acces printre Blocul Gl qi BCR
prin prelungirea strizii Muncii cu stripungere in Bulevardul Trandafirilor,
inifiator -Viceprimar Morega Costel Cosmin;

12. Proiect de hotirffre privind montarea de panouri publicitare inchise in zona
Complex Mijloc, Centru qi Piafa Centrali, ini{iator - Viceprimar Morega Costel
Cosmin;

13. Proiect de hotirire de aprobare a nivelului impozitelor qi taxelor locale pentru anul
2020, indexate cu rata inflafiei, ini{iator -Viceprimar Morega Costel Cosmin;

14. Proiect de hotlrAre privind modificarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solufionarea cererilor de locuinfe convenabile destinate inchirierii
aprobate in Regulamentul privind criteriile de analizi qi solufionare a cererilor de
atribuire a locuin{elor convenabile, administrarea qi inchirierea acestora, ini{iatori -
consilierii locali Cojocaru Ion Ei Popescu lon;

15. Proiect de hotirire privind alegerea preqedintelui de qedin{5 pentru a conduce
lucririle ;edin{elor Consiliului Local Motru in urmitoarele trei luni aprilie, mai ;i
iunie 2019, ini{iator - consilier local Mirqu Vasile;

16. Intrebiri qi interpellri;
17. Probleme curentel
lS.Informare privind starea economici, sociali qi de mediu a Municipiului Motru -

20f8 - Primar, Jianu Gigel.
Dl. Viceprimar: - Retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotdr6re de la punctul 13 pentru cd

au apdrut mai multe discu{ii cu privire la stabilirea coeficienlilor. Va avea
loc o dezbatere publicd la care vor fi invitate persoanele frzice qi juridice.
in cadrul dezbaterii pot fi exprimate pdreri gi propuneri cu privire la ceea
ce trebuie / nu trebuie realizat.

- Propun capunctul 16 de pe ordinea dezia qedintei sI devindpunctul 1.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea domnului Viceprimar ca punctul 16 sd devind

punctul I pe ordinea de zi. Cine este pentru?
Consilierii locali: Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion,
Sanda Ion, $urlin Marilena, Ardeiu R6zvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Stelian
vasile, Morega Costel Cosmin gi Petriqor Florentina Eugenia au votat,,pentru".
Consilierii locali: Iorga Ion, Bulgariu Cristian, DrSghici Dorel, Fotescu Valeriu. Negrea
Nicolae, Pintea Dumitru qi Rat Jana Daniela s-au ab{inut de la vot.

in u.-a votului exprimat propunerea domnului Viceprimar a fost votat cu 11
voturi rrpentru" qi T rrabfineri".

D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Preqedinte: - Supun la vot ordinea de zi cu propunerea votatd. Cine este pentru?

In urma votului exprimat ordinea de zi este votati cu unanimitate de voturi
,'pentru" (18).
Dl. Preqedinte: - in afara ordinii de zi mai avem:

l. Adresa societlfii UATAA Motru S.A. Motru nr. 2059127.03.2019 inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr. 246127.03.20191,

2. Adresa societifii UATAA Motru S.A. Motru nr. 2093128.03.2019 inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr. 248128.03.2019;

3. Adresa domnului Viceprimar - Morega Costel Cosmin inregistrati la Consiliul
Local Motru sub nr. 245126.03.20191'

4. Adresa S.C. Ghiocela Prod Com S.R.L. nr. 151127.03.2019 inregistrati la
Consiliul Local Motru sub nr. 247127.03.2019;

Dl. Preqedinte citeste adresa in care se menlioneazd, cd nivelul impozitelor pe clf,diri la
persoanele juridice in anul 2018 a crescut de circa 2,5 oi fa{I de anul
2014.

Dl. Primar precizeazd, faptul cd cine are evaluarea clddirii fdcutd in termen nu este afectat.
Taxele gi impozitele s-au men{inut la acelagi nivel, majorarea datordndu-se faptului
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cA nu s-au realizat rapoartele de evaluare a cl5dirilor in termen. La momentul c6nd
rapoartele de evaluare vor fi realizate impozit va reveni la normal.

In timp ce domnul Pregedinte citeqte suplimentarea ordinii de zi in sala de gedin{d

intrd domnul Petrescu llie, fiind prezenli toti cei l9 consilieri locali in funclie.
5. Informare privind organizarea edifiei a III -a a Festivalului Na(ional ,,Via{a

cflntecului", nr. 56125.03.2019, inaintati de Direcfia de CulturI, Activitnli de
Sport qi Tineret;

6. Raport semestrial privind activitatea de solufionare a peti(iilor iulie - decembrie
2018.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 6 puncte. Cine este pentru?
In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi este votati cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

Dl. Preqedinte: - Trecemla dezbaterea Ordinii de zi

l. intrebiri qi interpeliri;
Dl. Pregedinte: - Doreqte cineva sd se inscrie la cuv6nt?
Se inscrie la cuvdnt domnul Viceprimar - Morega Costel Cosmin.
Dl. Preqedinte d[ cuvdntul domnului Viceprimar.
Dl. Viceprimar menti oneazd cd

- Aldturi de domnii consilieri locali Petrescu Ilie, Sanda lon, Cojocaru Ion a
iniliat un Proiect de hotlrdre pentru aprobarea Programului de infrumusefare
a municipiului Motru qi a solicitat doamnei Vdduva Angela - $ef Serviciu
C.S.P.L.P.P.M. sd intocmeascd Raport de specialitate la Proiectul de
hotirdre;
- Raportul de specialitate nu s-a intocmit pe motiv ci nu a fost suhcient timp
qi cd nu sunt asumate sumele din Program;
- M[surdtorile se puteau face dupd frnalizarea lucrdrilor, c6nd se ftcea
recepfia;
- Proiectul de hotlrdre cuprindea lucrdrile de vopsire a marcajelor gi

bordurilor, de viruire a copacilor, de reabilitare a complexelor de joacd, etc.
- Au fost frcute sesizdri referitoare la complexul de joaci din zona blocului
H3 care se afld intr-o stare avansatd de degradare, fiind un pericol pentru
copiii care il folosesc;
- Este obligalia Consiliului Local Motru de a aproba Programul de
infrumuselare;
- Doamna Vdduva Angela a inaintat iniliatorilor de proiect o adresi prin
care le aduce la cunoqtinld cd nu poate intocmi Raportul de specialitate din
urmdtoarele motive: valoarea totald de 300 de mii lei + TVA trebuie
fundamentatd, timpul fizic nu permite efectuarea verificdrilor in teren, o
parte din lucrdrile din programul de infrumusetare propus au fost deja
efectuate;
- Cetdtenii trebuie sd qtie cd lucr6rile de infrumuse(are a oragului erau prinse
ip programul supus aprobdrii prin proiectul de hotdr6re.
Intreabd in ce bazd, au fost fEcute o parte din lucrlri dacd Programul de

infrumusetare nu s-a aprobat.
Dl. Primar rdspunde domnului Viceprimar cd a fbcut trimitere la un complex de joac5 ca

fiind necorespunzltor qi precizeazd cd toate complexele de joacd din orag
sunt necorespunzdtoare. Ele au fost reparate atat cat s-a putut repara p6nd
cdnd va fi aprobat bugetul gi pAnd cdnd vor fi demarate procedurile de
achizilionare.

men{ioneazd c5:
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- pe site - ul Primdriei a fost pusd lista cu repara{iile qi lucrdrile propuse a se

realiza in anul 2019 pentru ca cetd(enii si poatd veni qi cu alte propuneri.
- complexele de joacd arlpeste 15 ani qi din punct de vedere al uzurii nu mai

sunt corespunzdtoare. In programul de investilii a fost prinsS inlocuirea
tuturor complexelor de joacd.

- in capitolele de reparafii qi investilii sunt prinse in fiecare an lucrdrile de
infrumusefare a oraqului iar cu privire la cheltuieli, acestea au bazd. Este

vorba de Yz din cheltuielile de anul trecut.
- s-au vdruit pomi, s-au vopsit b6nci, s-au curSlat qi se continud curdfirea

ffint6nilor arteziene, a fost reabilitat unul dintre complexele de joac6 qi

lucrdrile continud.
D-na. V[duva motiveazd refuzul intocmirii raportului de specialitate spunind cd niciun

funcfionar public nu iqi asumd sd aducd in fala consilierilor locali o
situalie, printr-un Raport de specialitate de care r6spunde atunci cdnd este
vorba de bani publici, frrd a verifica suprafelele specificate in Expunerea
de motive.

Dl. Primar sustine cd se lucreazd la o situa{ie asemdndtoare iar cifrele diferd.
Dl. Preqedinte di cuv6ntului domnului consilier local Sanda Ion.
Dl. Sanda solicitd:

- sd fie simplificatI procedura de platl a concesiunilor deoarece cel care
pldteqte trebuie sd meargd la3- 4 birouri;

- ca angqa{ii Poli}iei Locale, fiind funcfionari publici, sd nu pdzeascd
qtrandul, padocul qi cdminul social, ci sd desftqoare actiuni in domeniul
ordinii publice, protectiei mediului, urbanismului qi disciplinei in
construclii pentru a sanc{iona pe cei care nu respectd legea. Nu si facd
serviciu de pazd,.

Dl. Primar rdspunde punctual domnului consilier local Sanda:
- Se are in vedere infiintarea unui ghiqeu unic pentru plata concesiunilor,

chiriilor, etc.;
- Dd dreptate domnului Sanda cu privire la faptul cd angaja\ii Poliliei

Locale sunt functionari publici de foarte mulli ani qi nu ar fi trebuit sd fie
to{i funcfionari publici qi mentioneazd cd in luna aprilie va inilia proiect de
hotdrdre pentru aprobarea Planului de ordine gi sigurant[ publicd care va fi
supus aprobdrii Consiliului Local Motru qi se va vota ceea ce se va
propune.

Dl. Negrea susline cd in timpul anului qcolar este foarte bine ca qcolile sd beneficieze de paza
Poliliei Locale.

Dl. Preqedinte dd cuvdntului domnului consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Coj ocaru precizeazd:

- cd proiectul de hotirdre pentru aprobarea Programului de infrumusetare a
municipiului Motru a fost discutat in qedinlele de comisii din luna martie
la iniliativa domnului Primar. tn urna dezbaterilor s-a solicitat
completarea Programului cu suprafelele marcajelor ce trebuiau vopsite,
num6rul de pomi ce trebuiau vdrui{i, Iungimile bordurilor ce urmau a fi
vopsite, etc. Pentru cd proiectul de hotdr6re nu a fost trecut pe ordinea de
zi a gedinfei, deqi este luna martie qi trebuie aprobat acest Program de
infrumusetare, liderii de grup ai partidelor politice din cadrul Consiliului
Local Motru au initiat proiectul de hotlrdre;

- a primit adresele solicitate de la Serviciul Buget, Finanle, Contabilitate
referitoare la modalitatea de platd a indemnizatiei pentru nou ndscu{i qi in
adresa de la A.N.A.F. se precizeazd, c[ ordonatorii principali de credite
trebuie sd prezinte lista cu tituladi acestor drepturi.
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intreabd pe domnul Primar dacd s-a prezentat acea listd qi dac6 banii se mai pot
acorda.

Dl. Primar rdspunde cd s-a prezentat lista qi cAnd vor fi bani, dupd aprobarea bugetului, se

vor acorda indemnizafiile.
Dl. Cojocaru precizeazd" cI nu au fost oblinute toate avizele necesare proiectului pentru

construirea instalaliei biogaz, cele de la RENEL qi UATAA lipsesc.
Dl. Primar spune cd. avizul de la RENEL este gi urma sd fie obtinut qi de la UATAA avdnd in

vedere ci societatea este in subordinea Consiliului Local Motru.
Dl. Cojocaru, cu privire la sistematizarea cartierului $tiucani, intreabd pe domnul Primar

c6nd se face procedura de predare - primire dintre C.E.O. gi Primdrie
pentru a se adopta o hotdrdre in acest sens.

Dl. Primar rdspunde domnului Cojocaru cd in situalia in care s-ar adopta o astfel de hotdr6re
Consiliul Local Motru s-ar inclrca cu o cheltuial6 care trebuie fEcutd de

c.E.o.
Dl. Cojocaru - precizeazd cd sunt proprietari in Motru cdrora nu li s-au emis titluri de

proprietate nici pentru gospodirii nici pentru terenuri/ piduri;
- solicitd domnului Primar o situalie cu trei coloane in care sd se precizeze

cui s-a emis titlu de proprietate, cine trebuie sd primeascd titlu de
proprietate qi cine a fost trecut la despdgubiri;

- Intreabd cdt costS oblinerea autoriza{iei ISU pentru Casa de Culturi
Motru;

Dl. Primar rispunde domnului Cojocaru cd a fost intocmitd documentatia pentru accesarea

unui proiect pe fonduri europene in valoare de 590 mii de euro in vederea
reabilitarii Casei de Cultur6 Motru. Printre lucrlri se afld qi cele ce privesc
indeplinirea condiliilor de autorizare din punct de vedere ISU.

Dl. Cojocaru - Solicitd sI se prezinte adresa prin care cele dou6 sindicate acfionare la
Clubul Sportiv Minerul Motru doresc sd se retragd.

Dl. Primar precizeazd cd a mentinut aclionariatul in ideea cd vor fi situalii mai bune cdnd gi

sindicatele vor avea posibilitatea s[ vireze bani.
Dl. Stelian propune ca joi, in data de 04.04.2019, membrii Consiliului Local Motru, domnul

Primar, conducerea Clubului Sportiv, persoane juridice gi cetdtenii
municipiului Motru interesaJi de soarta Clubului Sportiv sd se intilneascd
intr-o qedinld pentru a discuta toate problemele.

Dl. Primar este de acord cu propunerea domnului Stelian qi men{ioneazd faplntl cd prin
virarea a 2Yo Clubul Sportiv poate fi sprijinit atdt de persoanele fizice cdt
qi de cele juridice.

Dl. Cojocaru men{ioneazd, cd, domnul Primar a declarat public cd mai sunt de pldtit 3

milioane de lei din datoria Primdriei qi il intreabd dacd aceastd sumd
cuprinde datoria cdtre UATAA, datoria cdtre Direclia Publica Motru gi

contribuliile la bugetul de stat.
Dl. Primar precizeazd cd a fEcut referire la datoriile istorice, nu curente, qi din cele 7 milioane

de lei pe care le-a preluat mai sunt de plltit 3 milioane de lei. La suma
achitatd se adaugi facturile qi plalile curente.

Dl. Pregedinte dd cuv6ntul domnului consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu precizeazd, cd":

- apreciazd activitatea doamnei Viduva Angela dar nu a primit aviz pentru
demolarea blocului de la insurdlei degi a trimis Primdriei doui adrese. La
prima adresl a a$teptat rSspuns 90 de zile gi pentru cd nu a primit rispuns

:;:ffi i"".?3i;:,9:1ffi;Til'.'""1,"ITffi H:,:***
- programul de infrumuse{are prezentat in gedin{ele de comisii nu a fost
votat pentru cd il considera o ciornd atdta timp cAt nu avea prevdzute
suprafelele, lungimile qi sumele pentru fiecare lucrare;
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nu a votat majorarea tarifelor la Direcfia Publicd din punct de vedere
moral.

intreabd cefl bani s-au dat la U.A.T.A.A. din datoria pe care o avem cdtre
aceastd societate;

D-na. Vdduva mentioneazi cE Serviciul pe care-l conduce nu are niciun atribut in ceea ce
priveqte demolarea blocului de la insurdJei iar cu privire la refuzul de a
intocmi Raport de specialitate la proiectul de hotdrdre privind aprobarea
Programului de infrumuseJare a municipiului Motru precizeazd, cd nu este
vorba cd nu iqi asuml responsabilitatea, pentru cd 70oh din Hotdr6rile
adoptate de Consiliul Local Motru au la bazd rapoarte de specialitate
intocmite gi semnate de dumneaei, ci pentru cd respectd legea.

Dl. Primar - anun!5 Consiliul Local Motru cI societatea ADIA - apd qi canal - doreqte sd se

pl[teascd apa de ploaie, lucru cu care nu este de acord.
- propune Consiliului Local Motru stabilirea unei gedinte in care sd se discute

aceastd problemd in vederea cunoagterii punctului de vedere al
consilierilor locali pentru ca la urmdtoare gedin{d ADIA la care o sd

participe sd voteze aga cum stabilegte Consiliul Local Motru.
Dl. Stelian propune ca joi 04.04.2019, ora 1600 sd aibd loc qedintd atdt pentru dezbaterea

acestei probleme cdt qi pentru discutarea situaliei Clubului Sportiv
Minerul Motru.

Propunerea domnului consilier local Stelian Vasile a fost acceptatd.

2. Proiect de hotlrire pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind
concesionarea terenului in suprafa{I de 2509 m.p. situat in Municipiul Motru, Aleea
Teilor, nr.2l ;i aprobarea concesionirii prin licitafie publici a acestui teren, in
vederea realiziirii unei construc{ii cu destina{ia de centru comercial, ini{iator -
Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotlrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vd inscrieti la cuvdnt.
S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Sanda Ion.
Dl. Pregedinte: - Are cuvAntul domnul Sanda.
Dl. Sanda: - Avem documentul evaluatorului prin care s-a stabilit suma de 2,5 euro? Suma

mi se pare foarte micd.
D-na. Vdduva: - Preful precizat in Raportul de specialitate este preful stabilit de evaluator

acum aproximativ un an pentru fabrica de cuie, dar legea permite sd

stabilili suma de pornire la licita{ie cdt dorili.
Dl. Sanda: - Noi nu putem concesiona decdt teren liber de sarcini. Sunt mai multe

construcfii dintre care doar una este a noastr6. Cu celelalte ce facem?
D-na Vdduva: - Am identificat proprietarii qi nu au pldtit nimic niciodat6 timp de 30 de ani.
Dl. Sanda: - Propun 5 euro/m.p./an pre{ul de pornire la licitalie.
Dl. Petrescu: - Am mai avut un proiect de hotlrdre pentru creare de locuri de muncd. Cei

trei de la PSRo vor vota proiectul de hotir6re pentru crezre de locuri de
muncd. Nu Consiliul Local este impotriva credrii de locuri de muncd in
municipiul Motru.

Dl. Negrea: - Sunt qi incercdri gi eqecuri qi rezultate. Acest proiect de hotlr6re vine in
sprijinul credrii de locuri de munc6. Este important gi dacl se creeazd l0
sau 15 locuri de muncd pentru cd prin locurile de muncd se salveazd viata
unor oameni care rdmdn sd munceasci aici gi sd pl5teasc6 taxe qi impozite
in Motru nu in alte pdr1i.

Domnul Ardeiu RE.zvan Remus p6rdsegte sala de qedin{[, fiind prezenti 18 consilieri
locali.

Dl. Primar: - Proiectul nu presupune nicio cheltuial[ din partea Consiliului Local ceea ce
este un lucru foarte important.
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Dl. Cojocaru: - Este un proiect foarte bun dar are qi lipsuri.
- Cine a comandat Studiul de oportunitate? Ce mlsuri s-au intreprins pentru

desfiintarea construcfiilor pentru cd in certificatul de urbanism atagat la
proiect se men{ioneazd faptul c5 se scoate la licitalie dupd desfiin{area
construc{iilor. De un an gi jum6tate de c6nd am aprobat fabrica de cuie
trebuiau desfi intate aceste construclii.

- Doamna Secretar, este legal proiectul de hotdr6re? Se poate vota
concesionarea terenului dacd nu este liber de sarcini?

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrire este legal intocmit. Nu se va putea demara procedura
de licitalie pdnd nu se elibereazd terenul.

Dl. Cojocaru: - Fac amendament ca art.2 al proiectului de hotdrdre sd aibd urmdtorul
continut: ,,Se aprobd concesionarea prin licitalie public[ a terenului in
suprafafd de 2509 m.p. situat in Municipiul Motru, Aleea Teilor, nr. 21, in
vederea realizdrli unei constructii cu destina{ia de centru comercial, dupl
desfiintarea constructiilor C1, C2,C3 gi C4."

D-na. Viduva: - in Certificatul de Urbanism scrie acest lucru.
D-na. Secretar: - Este acelaqi lucru sub o altd form6.
Dl. Pregedinte: - Vd rog sd faceli propuneri pentru stabilirea duratei de concesionare a

terenului.
Dl. Cojocaru: - Propun ca durata concesiunii sd fie de 5 ani.
D-na V6duva: - Durata concesiunii trebuie stabilitf, astfel inc6t investilia sd fie amortizat[.
Dl. Viceprimar: - Care este valoarea investifiei?
D-na. V[duva: - Nu vd pot spune valoarea exactd, ea este precizatd in Studiul de

oportunitate.
Dl. Sanda: - in studiu se precizeaz[ cd construc{ia necesit6 o investitie din partea

primdriei de cel pu{in 850 mii euro.
- Investifia o facem noi sau investitorul?

D-na. Vdduva: - Investilia o face investitorul. 850 mii de euro ne-ar costa dacd ar fi sd o
facem.

Dl. Negrea: - Propun ca durata concesiunii sd fie de 25 de ani.
Dl. Sanda: - Atunci in Studiul de oportunitate trebuia sd scrie: ,,Construcfia ar

necesita o investitie din partea primdriei de cel putin 850 mii euro, nu
necesiti.

Dl. Cojocaru: - Propun ca durata concesiunii sd fie de 20 de ani.
Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot propunerea domnului consilier local

Sanda Ion ca suma de pornire la licitalie si fie de 5 euro/m.p./an. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat propunerea a fost votati cu 15 voturi ,rpentru" gi

3 ,,ab(ineri"( Col{atu Neghini Constantin, Petriqor Florentina Eugenia gi Petrescu
Ilie).

D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot amendamentul domnului consilier local Cojocaru Ion de

modificare qi completare a art.2. Cine este pentru?
in urma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (18).
D-na. Secretar: - Amendamentul a trecut.
Dl. Pregedinte: - Supun la vot propunerea domnului consilier local Cojocaru Ion ca durata

concesiunii si fie de 20 de ani. Cine este pentru?
io ,rrma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentru" (18).
D-na. Secretar: - Propunerea a trecut.
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Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotlrdre cu amendamentul gi propunerile votate.
Cine este pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotir6re a fost votat cu unanimitate
de voturi orpentru" (18).

D-na. Secretar: - Proiectul de hotir6re a trecut.

3. Proiect de hotirAre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal Motru valabill cu 01.04.2019, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot[r6re.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vi rog sd vd inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discutii

supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost redactat. Cine este

^ pentru?

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (18).

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

4. Proiect de hotirire privind aprobarea organigramei qi a statului de func{ii al
Spitalului Municipal Motru incepflnd cu data de 01.04.2019, iniliator - Primar Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - DacS sunt disculii vd rog sd vI inscrieti la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii

supun la vot proiectul de hotdrdre a;a cum a fost redactat. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotir6re a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotirdre a trecut.
5. Proiect de hotlrire privind actualizarea Comisiei Locale de Ordine Publici la

nivelul Municipiului Motru, ini(iator - Primar Jianu Gigel;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discu[ii vd rog sd vI inscrie]i la cuvAnt. Dacd nu sunt discu]ii

supun la vot proiectul de hotir6re aga cum a fost redactat. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

6. Proiect de hotirire privind modificarea perioadei de organizare a Zilelor
Municipiului Motru, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotbr6re.
Dl. Preqedinte: - DacE sunt discufii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Collatu Neghind Constantin.
Dl. Pregedinte: - Are cuvdntul domnul Collatu.
Dl. Collatu: - Imi retrag amendamentul pe care l-am ftcut in Comisiile de specialitate.
Dl. Preqedinte: - Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdr6re a$a cum a fost

redactat. Cine este pentru?
in ,.-a votului exprimat proiectul de hotlrflre a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrire a trecut.

7. Proiect de hotflrflre pentru aprobarea Planului de acfiune privind serviciile sociale
administrate ;i finan(ate din bugetul Consiliului Local Motru pentru anul 2019
ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotlrdre.
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Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sE vi inscrieli la cuvdnt.
S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Sanda Ion.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Sanda.

Dl. Sanda: - In tabelul prezentat la pag. 2 a Planului de acliune se precizeaz6 cd 50% este
gradul de ocupare al centrului. Suma estimat[ este doar pentru serviciile
sociale sau cuprinde qi salariile angajalilor?

Dl. Leurzeanu: - Suma cuprinde qi cheltuielile cu salariile angajafilor.
Dl. Preqedinte: - Care a fost gradul de ocupare anul trecut?
Dl. Leurzeanu: - Gradul de ocupare a fost mai mic de 50o/o dar trebuie sd estimdm mai mult

pentru a avea prinsd f,rnantare.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discufii supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

in ,r.-" votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (18).

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

8. Proiect de hotlrire privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solufionarea cererilor de locuin{e gi repartizarea locuinfelor pentru
tineri, destinate inchirierii in Municipiul Motru, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Preqedinte: - DacI sunt discufii vi rog sd vd inscrie]i la cuv6nt. Dacd nu sunt discutii

supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru'o (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrAre a trecut.
9. Proiect de hotirflre privind aprobarea Procesului - verbal al Comisiei cu atribu{ii

privind stabilirea ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor de locuinte sociale si
repartizarea efectivl a locuin{ei libere, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot6r6re.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt disculii vd rog sd vi inscrieli la cuvAnt. Daci nu sunt discufii

supun la vot proiectul de hotdrdre a;a cum a fost redactat. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotdrflre a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

10. Proiect de hotlrAre privind incheierea unui contract de comodat cu Oficiul de
Cadastru qi Publicitate Imobiliari Gorj pentru spa{iul situat la parterul Primiriei
Municipiului Motru, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot5rAre.
Dl. Pregedinte: - DacI sunt disculii vd rog s[ vI inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii

supun la vot proiectul de hotir6re aSa cum a fost redactat. Cine este

^ pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate

de voturi rrpentru" (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

11. Proiect de hotlr6re privind acordarea unui ajutor binesc de urgen{i pentru
doamna Stancu Melania Nadia, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt disculii v[ rog sd vd inscrieli la cuv6nt.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Cojocaru Ion.

l0



Dl. Preqedinte: - Are cuv6ntul domnul Cojocaru.
Dl. Cojocaru: - Sunt depuse toate actele la dosar?
D-na. Luca: - In gedin{ele de comisii am spus cd mai trebuie atagatd la proiectul de hotlrAre

schema de tratament pentru a fi justificat tratamentul cu imunoglobulind.
Dl. Cojocaru, - in titlul proiectului de hotdrdre se precizeazd cd ajutorul se acordd doamnei

Stancu Melania Nadia iar in art. 1 se precizeazd cd ajutorul se acordd
domnului Stancu Radu Aurelian.

- Doamna Secretar, cui se acordd de fapt acest ajutor financiar?
D-na. Secretar: - Ajutorul se acordS doamnei Stancu Melania dar va fi ridicat de domnul

Stancu Radu Aurelian, doamna aflAndu-se in imposibilitatea de a-l ridica.
Dl. Cojocaru: - in aceastd situafie sd se modifice titlul astfel incdt sd aibd acelagi confinut ca

cel din art. 1.

Dl. Petrescu: - Vorbim despre o persoand care se afld in com6. Ceea ce spune domnul
Cojocaru este bine pentru ca proiectul de hotdrdre sd fie corect qi ca forml qi

ca fond.
- Am fEcut amendament la acest proiect de hot[rAre pentru a ajuta un cetSfean

al municipiului Motru.
Dl. Pregedinte: - Daci nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre cu

amendamentul domnului consilier local Petrescu Ilie ca suma acordati sd

fie de 20.000 de lei. Cine este pentru?

in urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (18).

D-na. Secretar: - Proiectul de hot5r6re a trecut.

12. Proiect de hotirire privind realizarea unei cii de acces printre Blocul Gl qi BCR
prin prelungirea strlzii Muncii cu stripungere in Bulevardul Trandafirilor,
ini{iator -Viceprimar Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrieli la cuv6nt.
S-a inscris la cuvAnt domnul consilier local Bulgariu Cristian.
Dl. Preqedinte: - Are cuvdntul domnul Bulgariu.
Dl. Bulgariu: - Locuiesc in aceastd zond gi cetdtenii nu sunt de acord cu realizarea acestei

cai de acces.
- Terenul este trecut ca spa{iu verde sau nu? S-a luat legdtura cu serviciile de

specialitate pentru a se vedea dacd proiectul poate ft realizat?
Dl. Viceprimar: - Am discutat in qedintele de comisii de specialitate.
Dl. Bulgariu: - S-a luat :ur:,aviz de la Polilie?
Dl. Viceprimar: - Dupd ce se aprobd proiectul de hotdrdre se obline gi avizul Poliliei. Daci

se aprobd proiectul de hotdrdre nu inseamnd cd se trece la realizarea lui.
Mai intdi se oblin avizele gi apoi se demareazS lucrdrile.

Dl. Bulgariu: - AIi luat legdtura cu Serviciul Urbanism?
Dl. Viceprimar: - Da.
Dl. Bulgariu: - Nu vdd nimic ataqat la proiectul de hotdrire.
Dl. Cojocaru: - Nu existd la proiectul de hotdrAre un plan, o schil[ plan.

- Creionarea acestui traseu intri in proprietatea Asociatiei de proprietari?
Dl. Viceprimar: - Nu intri in proprietatea Asocia{iei de proprietari. Nu este atagatd schi15

pentru cd am l6sat sd fie trasat spa{iul necesar interventiilor la refelele de

utilitAti incaz de nevoie.
- Se poate face sens unic. Solicitarea este din partea cetdlenilor pentru cd
zona este aglomerat[ qi se circuld cu dificultate.

Dl. Bulgariu: - O fi bine pentru qoferi dar pentru copii nu este bine.
Dl. Primar: - Sunt atdtea argumente incdt se impunea un studiu de oportunitate.
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Dl. Negrea: - Este vorba de un spatiu verde gi acesta ar fi un argument in favoarea
copiilor pentru cd pdn[ acum am ascultat argumente din partea qoferilor.

Dl. Viceprimar: - In zond existl un pa"rc de joacd care poate f,r folosit de copii.
Dl. Negrea: - Spaliu verde inseamni aer curat, lipsd de pericol pentru copii.
Dl. Petrescu: - Tot ce gi-a dorit initiatorul prin acest proiect de hotlrdre este in favoarea

cetdtenilor din Motru pentru cd avem nevoie de fluidizarea traficului in
aceazond.
-in2020 vd asigur cI va fi frcutd fluidizarea, dupd 7 iunie.

Dl. Primar: - Ar trebui prevlzut in proiectul de hotdrAre un articol care sd menlioneze
cI dupd oblinerea tuturor avizelor se poate demara lucrarea.

Dl. Viceprimar: - Fac amendament la proiectul de hotdr6re pentru introducerea articolului
,, Dupd oblinerea tuturor avizelor lucrSrile vor fi demarate".

Dl. Pregedinte: - Dacd nu mai sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrAre cu

amendamentul domnului Viceprimar" Cine este pentru?
Consilierii locali: Iorga Ion, Morega Costel Cosmin, Mirqu Vasile, Pirvulescu Eduard
Nelu, Popescu Ion, Cojocaru Ion, $urlin Marilena, Stelian Vasile, Sanda Ion, Colptu
Neghina Constantin, Petriqor Florentina Eugenia qi Petrescu Ilie gi au votat ,,pentru".
Consilierii locali: Bulgariu Cristian, Drighici Dorel, Fotescu Valeriu, Negrea Nicolae,
Pintea Dumitru qi Rat Jana Daniela s-au ab(inut de la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu 12 voturi
,rpentru" qi 6 ,rab(ineri".

D-na. Secretar: - Proiectul de hotdr6re nu a intrunit numlrul necesar de voturi pentru
adoptarea unei hotdrdri.

13. Proiect de hotirfire privind montarea de panouri publicitare inchise in zona
Complex Mijloc, Centru ;i Pia{a Centrali, ini{iator - Viceprimar Morega Costel
Cosmin;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrieti la cuv6nt. Dacd nu sunt disculii

supun la vot proiectul de hotirdre a;a cum a fost redactat. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentrut' (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.
14. Proiect de hotirire de aprobare a nivelului impozitelor qi taxelor locale pentru anul

2020, indexate cu rata infla(iei, ini{iator -Viceprimar Morega Costel Cosmin;
S-a retras de iniliator.

15. Proiect de hotirire privind modificarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solu{ionarea cererilor de locuin{e convenabile destinate inchirierii
aprobate in Regulamentul privind criteriile de analizi qi solu{ionare a cererilor de
atribuire a locuin{elor convenabile, administrarea ;i inchirierea acestora, ini{iatori -
consilierii locali Cojocaru Ion qi Popescu Ion;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdr6re.
Dl. Pregedinte: - Daci sunt discufii vd rog s[ vI inscrie(i la cuvAnt. Dacd nu sunt discu]ii

supun la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru'o (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.
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16. Proiect de hotirire privind alegerea preqedintelui de qedin(i pentru a conduce
lucrlrile qedin{elor Consiliului Local Motru in urmltoarele trei luni aprilie, mai qi

iunie 2019, ini{iator - consilier local Mirgu Vasile;
Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt. Daci nu sunt disculii vd

rog sE faceli propuneri pentru desemnarea preqedintelui de qedin{d pentru
urm[toarele 3 (trei) luni.

Dl. Cojocaru: - Propun pe domnul Pirvulescu Eduard Nelu.
Dl. Preqedinte: - Dac[ nu mai sunt alte propuneri supun la vot proiectul de hotdrdre cu

^ propunerea domnului Cojocaru. Cine este pentru?
In urma votului exprimat proiectul de hotdrire a fost votat cu unanimitate

de voturi ,rpentrut' (18).
D-na. Secretar: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

17. Probleme curente;
r Adresa societi{ii UATAA Motru S.A. Motru nr. 2059127.03.2019 inregistrati la

Consiliul Local Motru sub nr. 246127.03.2019;
S-a luat act.
. Adresa societl{ii UATAA Motru S.A. Motru nr. 2093128.03.2019 inregistratl Ia

Consiliul Local Motru sub nr. 248128.03.2019;
S-a luat act.

' Adresa domnului Viceprimar - Morega Costel Cosmin inregistrati la Consiliul
Local Motru sub nr. 245126.03.2019;

S-a luat act.
. Adresa S.C. Ghiocela Prod Com S.R.L. nr. 151127.03.2019 inregistrati la

Consiliul Local Motru sub nr. 247127.03.2019;
S-a luat act.
. Adresa domnului Viceprimar - Morega Costel Cosmin inregistratl la Consiliul

Local Motru sub nr. 245126.03.2019;
S-a luat act.
. Adresa S.C. Ghiocela Prod Com S.R.L. nr. 151127.03.2019 inregistratl la

Consiliul Local Motru sub nr. 247127.03.2019;
S-a luat act.

Dl. Preqedinte: - Dacd mai sunt discutii vd rog sd vi inscrieJi la cuv6nt.
S-au inscris la cuv6nt cetdteni ai municipiului Motru: domnul Jurlea gi doamna Bejinaru.
Dl. Pregedinte di cuv6ntul domnului Jurlea.
Dl. Jurlea adreseazd Consiliului Local Motru ruglmintea ca suma ce o pldteqte sub forml de

chirie, ca urmare a contractului de inchiriere teren in suprafald de 30 m.p.
pentru terasa sezonierS, sd fie mai mic6. Precizeazd cd, pldteqte

aproximativ 500 de lei/lun6, are doi angajafi, terasa se afld intr-o zonf, cu
mai pulin vad comercial, nu are vdnzdri ca alte terase gi preful plStit este la
fel ca cel practicat in zonele centrale ale oraqului.

D-na. Vdduva: - Este vorba de Hotdrdrea Consiliului Loca privind Regulamentul teraselor
sezoniere unde preful aprobat este de 13 lei/m.p./lund in sezon qi

1 leu/m.p./lund in extrasezon.
- Pretul poate fi modificat tot printr-o Hot6rAre de Consiliu Local. Prelul se

modificf, pentru toli comercianlii nu numai pentru domnul furlea.
- Domnul Jurlea poate s[ depund cerere in acest sens la Consiliul Local.

Dl. Preqedinte d5 cuvdntul doamnei Bejinaru.
D-na. Bejinaru intreabi membrii Consiliului Local Motru daci gtiu pe ce criterii se

promovezvl concursurile pentru ocuparea posturilor de asistenfi medicali
scoase la concurs de Spitalul Municipal Motru.

Dl. Cojocaru r6spunde doamnei Bejinaru c6 este Comisie de concurs.
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D-na Bejinaru prezintl documente prin care demonstreazd cd a participat la mai multe
concursuri organizate de Spitalul Municipal Motru pentru ocuparea postului
de asistent medical qi cd degi la proba scris6 qi la proba practic6 se situa pe
primul gi al doilea loc la proba interviu a fost mereu depunctatd qi picatd la
concursuri.
La ultimul concurs s-a int6mplat acelaqi lucru. Din29 de candidali a oblinut
nota cea mai mare la proba scrisd iar la interviu a fost depunctat[ pentru cd a
purtat blugi gi ar fi avut o pozilie necorespunzdtoare c6nd era aSezatd pe
scaun.

Dl. Bejinaru intervine Si precizeazd cE solia dumnealui a participat la 5 concursuri gi de
fiecare datd a avut aceeaqi soartd. Deqi oblinea punctajul cel mai mare la
probele de teorie gi practicd era depunctatd la proba de interviu.

Dl. Viceprimar precize azd. cd:
- legat de problema care a ridicat-o doamna Bejinaru qi de care a luat la

cunogtinfE din presa scrisd a solicitat o Informare cu privire la activitatea
spitalului qi domnul manager al spitalului s-a simlit deranjat de solicitare;

- in Informarea prezentatd, domnul manager precizeazd. c5: ,, Nu pot sd nu
observ cd existd un interes (cel pulin suspect) din partea domnului
viceprimar, in privin{a posturilor scoase la concurs, deoarece anual mi-a
inaintat cAte o adresd in legdturd cu posturile scoase la concurs pentru
personalul auxiliar gi mediu sanitar, la care s-a rdspuns de fiecare dat6, dar
nu a solicitat niciodati informalii cu privire la func{ionarea spitalului."
- trebuie sd se lind cont c[ nu se vorbegte de managerul Ifrim in presa ci de
Spitalul Municipal Motru care este al tuturor;

- atdta timp cdt se vorbeqte de spital ca o institulie trebuie sd se ia atitudine;
- a propus managerului spitalului si glseascd o modalitate legald pentru a iegi
din suspiciunile cd sunt aranjate concursurile pentru ocuparea posturilor
scoase la concurs, sd se stabileascd observatori din partea consiliului local
sau din altd parte (poli1ie, finante, etc.). Lucrul acesta nu s-a intdmplat.

- o singurd adresd a inaintat conducerii spitalului la inceputul anului 2016 sau
2017 nu anual aqa cum este men{ionat in informare.
- domnul Cojocaru Ion este reprezentantul Consiliului Local Motru in
Consiliul de Administrafie al Spitalului Municipal Motru gi ar trebui s[ ia
atitudine pentru ca cetdlenii qi pacientii sd nu-qi piardd increderea.

Dl. Primar afirmd ca ar trebui depusd o pldngere pentru a se verifica modul de desfbqurare a

concursului.
Dl. Cojocaru intreabd pe doamna Bejinaru dacda fEcut contestatie.
D-na Bejinaru rdspunde cd a depus contesta{ie dar a fost depunctat6 gi mai mult pentru cf, a

stat cu m6inile in gold.
Precizeazd. cd filmdrile de la proba interviu sunt numai video nu gi audio qi
practic nu este nimic de verificat.

Dl. Petrescu sustine cE din documentele prezentate reiese faptul cd doamna Bejinaru a fost pe
primul loc la proba scrisS, pe locul doi la proba practicd iar la proba interviu
a fost clasatd pe ultimul loc, ceea ce trezeqte o mare suspiciune.
Solicit6 domnului Primar sd se ia o atitudine foarte serioasd pentru cd s-a

ftcut o castl periculoasd pentru institutia Spitalului Motru.
Men(ioneazd cd in Consiliul Local se aprobd statul de functii, organigrama
qi tot ce fine de acest spital din municipiul Motru. Nu se poate ca o doamnd
pregdtiti ce obline locul I qi II sa fie scoas6 pe u$a din dos. Orice disculie
impotriva doamnei Bejinaru d5 o notd de neseriozitate.

14



Dl. Fotescu o felicitd pe doamna Bejinaru pentru nota oblinut6 gi precizeazd cd la nivelul
spitalului nu s-a format nici un fel de castd, toate concursurile sunt filmate gi

inregistrate, organele de anchetd pot sd se autosesizeze.
Dl. Primar afirmd cd o s[ solicite o anchet6.
Dl. Petrescu intreabd ce se intAmpld cu UATAA pi dacd se dau bani pentru achizilia

certificatelor verzi.
Dl. Primar susline cd dup6 ce se aprobd bugetul local se pot pl6ti la UATAA 1,7 milioane de

lei pentru datorie nu pentru achizilia certificatelor verzi. Acestea intrd in
sarcina societ5lii pentru cI sunt incluse in tarif.

18.Informare privind starea economici, sociali qi de mediu a Municipiului Motru -
2018 - Primar, Jianu Gigel.
S-a luat act.

Nemaifiind alte disculii domnul Preqedinte declard inchise lucrdrile gedin{ei ordinare a

Consiliului Local Motru din data de 28.03.2019, fapt pentru care s-a incheiat prezentul
proces - verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,-'"wi AR,
S INA
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