
Proces - verbal

lncheiat a2i30.08.2018 cu ocaziaqedinlei ordinare publice a Consiliului Local Motru.
Sunt prezenli 17 consilieri locali in funcfie. Lipsesc consilierii locali Ardeiu Razvan

Remus gi Negrea Nicolae. La gedinfi participd domnul Primar - Jianu Gigel, domnul popescu
Daniel - Director Direcfia de Cultur6, domnul Dobricl Tudor - Director General la societatea
comerciald Direcfia Public6 Motru S.A., Corcoafd Eugen -Administrator Special la societatea
U.A.T.A.A. Motru S.A., doamnele Lonea Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru, domnul Hoard Gheorghe - delegat sdtesc
pentru localitAflle insuri{ei gi Leurda, domnul Rotaru Constantin Ei domnul R6ducd -
Vicepregedintele Asocia{iei Pensionarilor,,Speranfa" qi cetdteni ai municipiului Motru.

Domnul consilier juridic Florescu Daniel a preluat sarcinile doamnei Secretar Stroescu
Gina, dumneaei fiind in concediu de odihnd.
Dl. Florescu: - $edinfa este statutar[, fiind prezen\i 17 consilieri locali, fapt pentru care

lucrSrile pot incepe.
' La mapd, avem trei procese verbale. in afara celor trei procese verbale mai
avem procesul verbal al gedin{ei de indatd a Consiliului Local Motru din data de
27.08.2018. Dacd dorili sd fie supus aprobdrii il distribuim pentru afr analizat.

S-a votat ca procesul - verbal sd fie supus aprobdrii, fapt pentru care domnul Florescu
Daniel a distribuit procesul - verbal incheiat in data de 27.08.2018 pentru a fi
arralizat.

ln timp ce domnul Florescu Daniel distribuie procesul - verbal incheiat in data de
27.08.2018 in sala de qedin!5 intr6 domnul Ardeiu Rizvan Remus, fiind prezen{i
l8 consilieri locali.

Dl. Florescu: - Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al pedinfei
ordinare din 26.07.2018 vd rog sd le faceli, dacd nu sunt completdri sau
modificdri supun la vot procesul verbal incheiat in data de 26.07.2018. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat procesul verbal din data d,e 26.07.2018 a fost votat cu

unanimitate de voturi rrpentru,'(l8).
Dl. Florescu: - Dac6 sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al gedinfei de

indat6 din 30.07.2018 vd rog sd le facefi, dacd nu sunt completdri sau
modificdri supun la vot procesul verbal incheiat in data de 30.07.2018. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat procesul verbal din data de 30.07.2018 a fost votat cu

unanimitate de voturi,pentru"(18).
Dl. Florescu: - Dacd sunt completdri sau modific5ri cu privire la procesul verbal al gedinfei

extraordinare din 21.08.2018 vd rog sd le face{i, dacd nu sunt completdri sau
modificdri supun la vot procesul verbal incheiat in data de 21.08.2018. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat procesul verbal din data de 21.08.2018 a fost votat cu

unanimitate de voturi rrpentru"(l8).
Dl. Florescu: - Dacd sunt completdri sau modificdri cu privire la procesul verbal al qedinlei de

indatd din 27.08.2018 vd rog sd le facefi, dacd nu sunt completdri sau
modificdri supun la vot procesul verbal incheiat in data de 27 .08.2018. Cine este

^ pentru?
In urma votului exprimat procesul verbal din data de 27.08.2018 a fost votat cu

unanimitate de voturi rrpentru',(l8).

I

Dl. Florescu: - Domnule Preqedinte, vd rog sd preluali lucrdrile gedin{ei.
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Dl. Pregedinte: - in temeiul art. 39, alin.l din Legea administra(iei publice locale, nr.
21512001, republicatl, cu modificirile gi completlrile ulterioare, se convocl Consiliul
Local Motru in qedinfii ordinari publicii, in data de 30 august 2018, orele 1600, in sala de
Consiliu, av0nd urmitoarea

ORDINE DE Zlz

f. intrebiri qi interpellri;
2. Proiect de hotlrf,re privind avizaret comisiei de concurs $i a comisiei de

solufionare a contestafiilor la concursuUexamenul organizat in vederea ocuplrii
postului de director medical Ia Spitalul Municipal Motru , inifiator - Primar Jianu
Gigel;

3. Proiect de hotir6re privind prelungirea Contractutui de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul
Motru nr.27545129.09.2012, inifiator - Primar Jianu Gigel;

4. Proiect de hotlrAre pentru aprobarea contractului de inchiriere pentru
autovehiculele, proprietatea Municipiului Motru, date in administrare SC Direcfia
Publicl Motru SA pentru prestarea serviciului de salubrizare , inifiator - Primar
Jianu Gigel;

5. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 81110.07.2018 emis de Primiria Municipiului Motru
in vederea autorizlrii executlrii lucririlor de: R2- Reparafie, Modificare Traseu
Ei Reamplasare Firide Alimentate din PCZ 12 Motru, Str. Aleea Teilor,
Municipiul Motru, Judeful Gorj ,inifiator - Primar Jianu Gigel;

6. Proiect de hotirAre privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spafiu in
incinta Casei de Culturl Motru Partidului Gorjenilor pentru sediul local, inifiator
- Primar Jianu Gigel;

7. Proiect de hotlrire privind atribuirea schimbului de locuinfe intre camera nr.24,
scaral, etaj 3, Bloc C7 qi camera nr.15 bis, parter, Bloc C3, ambele locuin{e
sociale, ini(iator - Primar Jianu Gigel;

8. Proiect de hotlr6re privind organizarea ,, Zilei Internafionale a Persoanelor
Vflrstnice" in Municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

9. Proiect de hotirire privind aprobarea regulamentului de premiere a elevilor din
municipiul Motru pentru rezultatele obfinute Ia concursuri qi olimpiade gcolare,
inifiator consilier local Sanda lon;

10. Proiect de hotirf,re privind aprobarea realizErii obiectivului de investi{ie
,rEficientizarea consumului de energie electricl pentru Municipiul Motru, Judeful
Gorj prin instalare parc fotovoltaic cu putere de 2r5 MW, conenctat la sistemul
energetic na(ional, inifiator consilier local Cojocaru fon, Popescu Ion gi Sanda Ion;

11. Probleme curente:
o Decizia Camerei de Conturi Gorj nr. 60/14.08.2018, inaintati Consiliului Local

Motru prin adresa nr. 1436/14.08.2018, inregistr*il la Primlria Municipiului
Motru sub nr. 29723120.08.2018 qi la Consiliul Local Motru sub nr.
717t22.08.2018.

Dl. Pregedinte: in afara ordinii de zimai avem 3 proiecte de hotdrdre:
1. Proiect de hotlrire privind aprobarea documentafiei tehnico-economice qi a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul, Modernizarea instalafiei de
evacuare a zgurii qi cenuqii din cazanul CR0102 din cadrul S.C.UATAA Motru
S.A. ini{iator - Primar Jianu Gigel;

2. Proiect de hotirire privind avizul Consiliului Local Motru pentru suplimentarea
structurii Spitalului Municipal Motru cu 10 paturi spitalizare de zi la MItIsari,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

3. Proiect de hotlr6re privind alocarea sumei de 5000 lei necesarl echipei de fotbal,
ce reprezintl Primiria Municipiului Motru, pentru taxa de participare la
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Campionatul Primlriilor din jude{ul Gorj Ia minifotbal, ini(iator - Primar Jianu
Gigel.

Dl. Pregedinte - Supun la vot suplimentarea Ordinii de zi cu cele trei proiecte de hot[r6re. Cine

^ este pentru?
In urma votului exprimat suplimentarea Ordinii de zi ^ fost votatl cu

unanimitate de voturi,pentru"(18).
Dl. Preqedinte - Supun la vot Ordinea de zi cu suplimentarea votat6. Cine este pentru?
In urma votului exprimat Ordinea de zi a fost votatd cu unanimitate de voturi ,,pentru"(l8).
Dl. Preqedinte: - Trecem la primul punct de pe ordinea de zi.

f. intreblri qi interpeliri;
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discufii vd rog sd vd inscrie]i la cuv6nt.
S-au inscris la cuv6nt domnii consilieri locali: Cojocaru Ion, Sanda Ion, Stelian Vasile, Iorga
Ion, domnul Hoar6 Gheorghe - delegat sdtesc pentru satele insur6Jei gi Leurda gi cetdleni ai
municipiului Motru.
Dl. Preqedinte dI cuvdntul domnului consilier local Cojocaru Ion.
Dl. Cojocaru adreseazd mai multe intrebdri domnului primar:

o DacE s-a dat comandd societ5lii Direcfia Publicd Motru pentru pietruirea drumului spre
cimitirul Plogtina, conform HCL - ului aprobat;

o Dacd s-a dat comandd societdlii Direcfia Publicd Motru pentru realizarea lucr5rilor de
reabilitare a secfiei ,,Interne" din cadrul Spitalului Municipal Motru, conform HCL -
ului aprobat, menlion6nd cd se apropie sfdrgitul anului gi lucrdrile nu au fost incepute;

o Dacd s-au dat stimulentele mamelor la nagtere, conform HCL -ului aprobat, av6nd in
vedere ci cereri au fost depuse in acest sens;

o Cdnd se va face branqarea satelor la noua conductd de apd potabild, avdnd in vedere c6
de doi ani gi jumdtate apa circulS pe conductd qi gospoddriile nu au fost brangate.

o Dacd s-au frnalizat demersurile pentru inceperea lucrdrilor la obiectivul ,,Sens
Giratoriu", conform HCL -ului aprobat, considerdnd obiectivul foarte bun pentru
comunitate;

o Cdnd se vor reabilita strdzile din cartier pentru cd cetdtenii sunt nemullumifi de faptul
cI plStesc taxe gi impozite la fel ca ceilalli cetdteni qi nu beneficiazd de aceleaqi condilii
(infrastructurd, canalizare, etc.). Mentioneazd"faptul cd firma care afdcut refeaua pentru
racordarea la gaze nu a realizat lucrdrile de acoperire a ganJurilor fhcute.

o Dacd s-au dat bani Clubului Sportiv pentru a putea funcfiona, bani aprobafi in bugetul
local, qi pentru a se infiinta echipd de fotbal, a$a cum a solicitat, sau, pentru inceput, sd
fie inscrisd echipa de fotbal.

Dl. Primar rlspunde punctual domnului consilier local Cojocaru Ion:
pietruirea drumului spre cimitirul Plogtina, conform HCL - ului aprobat;

o Pietruirea drumului spre cimitirul Ploqtina, conform HCL - ului aprobat, se va realiza;
o Lucrdrile de reabilitare a sec{iei ,,Interne" din cadrul Spitalului Municipal Motru vor

incepe in trimestrul IV, ca qi anul trecut, pentru a se gti ce bani sunt in buget qi pentru a
nu se transforma cheltuielile in arierate av6nd in vedere cd la inceput de an sunt
incaslrile cele mai mari;

. in ceea ce privegte racordarea satelor la conducta noud de apd menfioneazdcd este o
problem[ care se cunoagte pentru c[ aga a fost intocmit proiectul gi aga a fost realizat -
cigmele stradale. Pentru gdsirea unei solufii pentru brangarea gospodlriilor la apa a
discutat in repetate r6nduri gi dumnealui gi domnul Viceprimar cu C.N.I. - ul gi cu firma
ungureascd care a realizat proiectul dar de fiecare datd rlspunsul dat a fost cd lucrarea
este in garantie qi nu se poate interveni pentru a nu se pierde garanfia. MenJioneazd cd
proiectul a fost frcut pentru cigmele stradale nu pentru racordarea gospoddriilor la
refeaua de apd potabil6 gi ci trebuie sI se ajungd la un consens, precizdnd cd problema
se va rezolva cu calm gi tact. C.N.I. - ul iqi doregte sd facem aceste branqdri , dar la fel
ca gi noi nu vor s6-gi asume pierderea garanliei.
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Dl. Cojocaru solicitl ca proiectul s[ fie prezentat gi dezbdtut in Consiliul Local.
Dl. Primar precizeazd cdva pune la dispozilia consilierilor locali proiectul qi caietul de sarcini

pentru afr analizate in gedinlele de Comisii ale Consiliului Local Motru.
o Cu privire la hotdrdrea care are ca obiect realizarea unui sens giratoriu precizeazd" cd.

este un obiectiv foarte necesar care va fluidiza traficul in intersectia drumului national
cu drumul judetean (DN 67 gi DJ 671). Pentru realizarea acestui obiectiv s-au ftcut
demersurile pentru oblinerea avizelor.

. Cu privire la reabilitarea strdzilor din cartier mentioneaz[ cd proprietar pe teren este
C.E.O. care a avut un proiect pentru sistematizare pe verticald, proiect care s-a
actualizar- S-au purtat discuJii cu reprezentanlii C.E.O. care au menlionat cd proiectul
este actualizat gi se vor demara lucr5rile de investilii.

o Referitor la Clubul sportiv sustine c5:
- nu este de ajuns s5 fie inscrisi echipa de fotbal, ea trebuie sd participe la competiliile

sportive.
- situafia financiard a Clubului este cunoscutd de ani de zile gi intr-un timp scurt nu se

poate face mare lucru pentru a fi schimbatd.
- in cadrul Clubului functioneaz6 3 secfii: lupte, box gi fotbal.
- apreciazd, activitatea gi eforturile pe ca"re le fac antrenorii celor trei secfii (lupte, box,

fotbal) pentru a menJine activitatea sportivd in municipiul Motru.
- menfioneazdcd.municipiul Motru va avea Club sportiv dar nu qi echipd de fotbal.

Dl. Preqedinte dI cuv6ntul domnul consilier local Sanda Ion.
Dl. Sanda:

' Sustine c[ ,,Pldtegti cAt poluezi"(fiecare cet6]ean al oragului trebuie sd pldteascd
atet cet polueaz6.)

' lntreabd dacd a fost rezolvatd.problema pentru neincasarea taxei de salubrizare
la sate.

' Menlioneazd. cd stabilirea plalii taxei de salubrizare de 7,8 lei/ persoand/lund nu
stimuleazd cet[teanul sd colecteze gunoiul selectiv.

' Precizeazd cd pldtegte taxi de salubrizare 1500 leilan pentru cele dou[ localii ale
societd(ii degi toatd cantitatea de gunoi ridicat6 este gunoi selectiv (hdrtie gi

carton) gi cd nu o sd mai pldteascd taxd de salubrizare pentru cd legea in acest
caz il exonereazd de la plat6. Mai mult, angaja{ii Directiei Publice amestecd
gunoiul selectat cu cel menajer pentru a fi selectat de angajafii de la statia de
sortare care au salariu minim pe economie.

r Aminteqte cd pflnd in arrtlJ 2020 procentul de gunoi selectare trebuie sd fie de
peste 30%.

' Solicitd: - stabilirea taxei de salubritate aga cum prevede legea pentru cd cei
care stau la casd pldtesc 37 lei / lund pentru doul persoane gi cei care stau la
bloc pl6tesc 100 lei/ lund pentru doud persoane gi nu este corect;

- stabilirea unui mijloc de transport pentru elevii care participd la
olimpiadele, concursurile qi competiliile qcolare, pentru cd acesta se asigurl
dupd culoare politicS.

- o int6lnire cu directorii tuturor unitdlilor de inv6!6m6nt sdptdm6na
viitoare (3 - 7 septembrie 2018) pentru stabilirea programului de funclionare
(ora la care incep cursurile latoate gcolile);

' Intreabd dacd este politist local in Parcul central pentru ci cetlJenii pensionari
i-au spus cd sunt persoane care sparg becurile gi deterioreazdbdncile.

Dl. Primar rlspunde punctual domnului consilier local Sanda Ion:
o Referitor la plata taxei de salubrizare sustine cI a iniJiat un proiect de hotdrdre

in acest sens, proiect care a fost respins Si precizeazd" cd" dacd se doregte sd se
revini pentru solulionarea problemei este de acord sd participe la disculii.

o Pdnd in anul 2020 procentul de gunoi selectat trebuie sd fie in proporfie de 50%o

din cantitatea totald ridicatd.
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o De$eurile selectate nu se pldtesc.
o Precizeazd, cd, nu existd culoare politicd pentru a asigura transportul elevilor la

olimpiadele gi concursurile gcolare gi sportive. Mentioneazd cd ori de cdte ori
s-a solicitat din partea vreunei unitafl de invifdmdnt transport pentru elevi in
acest scop s-a dat curs solicitdrii.

o Mentioneazd, cd sunt poliliqti locali care patruleazd. zona Parcului Central qi
echipe mixte de poliligti 9i jandarmi.

Dl. Preqedinte dd cuv6ntul domnul consilier local Stelian Vasile.
Dl. Stelian - Precizeazl, cd, arc o ingtiinlare de la Tdrgu Jiu, cdreia ii dd citire, in care se

informeazd Clubul Sportiv Minerul Motru cd,are de plati o suml de 1500 lei.
- intreabd pe domnul Frimar dacd, aceasumd a fost plitita.

Dl. Primar: - Rdspunde cE nu gtie despre acea ingtiinfare qi cd o sd se inform eze la domnul
Perigoreanu.

Dl. Drdghici susline cE trebuie fbcut6 solicitare la Tdrgu Jiu pentru a se solicita bani pentru
Clubul Sportiv Minerul Motru a;a cum a procedat qi s-a acordat Clubului
Pandurii.

Dl. Preqedinte dI cuvdntul domnului Hoard Gheorghe - Delegat sdtesc pentru satele insurafei
gi Leurda.

Dl. Hoard - Informeazd c5:
o Existd o notificare lEsatd de Garda de Mediu pentru ridicarea gunoaielor de pe

platforma de la insurdlei.
o Blocul de la insur[fei este o paragind qi trebuie demolat qi roagl sd fie notificati

cei care trebuie sd-l demoleze.
- intreabd ce s-a intdmplat cu terenurile qcolilor gi bisericilor de la sate pentru cd
insumate ajung la 100 ha.

- Solicit[ ca la proxima qedin]d a Consiliului Local Motru sd fie invitat Prefectul
Judelului Gorj pentru cd sunt multe probleme ce depdqesc atribuliile Consiliului
Local Motru gi trebuie solufionate.

Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Mateescu - cetr{ean al municipiului.
Dl. Mateescu - Aduce la cunoqtintd cE deline o locuinti sociald in Cdminul social C3 in care

locuiegte cu sotia gi fiul in vdrstd de2l de ani.
- Mentioneazd, cd gi fratele s6u, persoanl cu handicap, a de{inut o locuin}d sociala
in acelagi Cdmin social C3, locuintd ce a fost reabilitatA (montat ferestre
termopan, schimbat uq6 la intrare, zugrdvit, amenajat grup social, etc.) de
dumnealui qi pe care fratele s6u a dorit s6 o lase nepotului care are o cerere depusd
de cdteva luni pentru repartizarca unei locuinJe sociale, cerere rdmasd
nesolufionatd.

- Precizeazd cE locuinla sociald la care a reabilitat-o gi la crre a renunfat fratele
s6u face obiectul proiectului de hotlrdre de la punctul 7 al ordinii de zi in vederea
ocupdrii de o altd persoand dacd Consiliul Local Motru aprob[ schimbul de
locuinle.

Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Burghel - cetdfean al municipiului.
Dl. Burghel - Menfioneazd cd in qedin{a ordinard din luna iulie Consiliul Local Motru s-a votat

proiectul de hotdrdre in vederea infiinfarii Complexului de sere pentru legume gi
flori iar terenul vizat pentru stabilirea locafiei este proprietatea dumnealui.
- Precizeazi c[ detine hotdrdre judecdtoreascd definitivd qi irevocabild pentru o
suprafalE de 1,5 ha. de teren in acea zonl qi cd a mai fost deposedat de o
suprafafl de 60 ari in zona UATAA Motru.

Dl. Primar rdspunde domnului Burghel cI existd cadastru pentru acel teren de multl vreme.
Dl. Burghel sustine cd din anul 1991 a flcut cerere inbaza Legii nr. 18 pentru retrocedarea

terenului gi cd din 3 ha. de{inute la Registrul agricol apare cu 1,5 ha. iar pentru
diferenta pdnd la 3 ha. nu i s-au dat desplgubiri ci i s-a dat teren in alte zone care
au aparfinut altor persoane gi exemplificd pe domnul Rugef.
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Consiliul Local solicitl punctul de vedere al domnului Florescu Daniel cu privire la cele
relatate de domnul Burghel.

Dl. Florescu precizeazd cd este o problem[ de fond funciar. Domnul Burghel are o hotdrfire
judecitoreascd definitivd qi irevocabil[ dar are qi o acfiune pe rolul instantei, in
cauzd, fiind introdus[ gi societatea UATAA Motru, instanfa urmdnd sI hotdrascd.

Dl. Primar menJioneazd cd existi prevederi legale care stipuleazd, faptul cd in cazul in care nu
se poate retroceda terenul pe vechiul amplasament persoanele pot primi teren pe
un alt amplasament sau pot fi despdgubite.

Dl. Floresctprecizeazd cd i se va da teren pe un alt amplasament sau va fi despdgubit.
Dl. Primar indeamnd pe domnul Burghel sd aqtepte sd se pronunfe instanfa.
Dl. Burghel informeazd consiliul Local Motru cd:

o Pdrintii i-au decedat gi nu a venit nimeni pentru mdsurdtori in vederea dezbaterii
taxei de succesiune;

o Nu a semnat procesul verbal pentru ca cenu$a produsi de societatea UATAA si
fie depozitatd pe terenul dumnealui;

o Apa este ruginitl
o Cdnd ploud in zona Ciobdnegti apa de ploaie ii intrd in curte gi nu mai poate ieqi.

Dl. Primar rdspunde domnului Burghel cd pentru rezolvarca problemei apei de ploaie s-a dorit
sd se intervin6 gi un vecin al domnului Burghel nu a permis sd se realizeze lucrarea de dirijare a
apei de ploaie, iar cu privire la calitatea apei potabile menJioneazd,cd. s-au frcut spdl6turi pe
refea in 28.08.2018.
Dl. Pregedinte di cuv6ntul doamnei Buzianu Elena - cetS{ean al municipiului.
D-na. Buzianu precizeazd, c6 este in prag de pensionare, fiind salariatd de peste 30 de ani.
Ltcreazd. in functia de casier la societatea UATAA Motru qi considerd cI nu a fost retribuitd
corespunzdtor ( nu beneficiaz[ de spor de gestiune, spor de risc), avdnd la momentul actual un
salariu pufin peste salariul minim pe economie.
Dl. Primar o asigur6 pe doamna cd va fi bine.
Dl. Pregedinte solicitd Serviciului de Asistentd gi Proteclie Social6 sd realizeze anchetd sociala
doamnei Ungureanu Elisabeta.

2. Proiect de hotirire privind avizarea comisiei de concurs qi a comisiei de
solu{ionare a contestafiilor la concursuUexamenul organizat in vederea ocuplrii
postului de director medical la Spitalul Municipal Motru , ini(iator - Primar Jianu
Gigel;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdr6re.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrAre a primit aviz favorabil. Dacd sunt discutii vd rog sd vd

inscriefi la cuvdnt. Dacd nu sunt discufii supun la vot proiectul de hot5rdre a$a cum a fost
redactat. Cine este pentru?

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

Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

3. Proiect de hotlrire privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul
Motru nr.27545129.09.2012, ini{iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotirire.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hot[r6re a primit aviz favorabil cu amendamentul fbcut de

domnul consilier local Cojocaru Ion ca durata prelungirii contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate in municipiul Motru rr. 27545129.09.2012 sd fie de 3 ani cu
urm6toarea clauzd: contractul inceteazd de drept in cazul aprobdrii finanfdrii
proiectului depus pe programul PMUD. Dacd sunt discufii vI rog sd vd
inscrieli la cuv6nt. Dacd nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotdrdre cu
amendamentul fhcut. Cine este pentru?
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i, urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18) .

Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

4. Proiect de hotlrflre pentru aprobarea contractului de inchiriere pentru
autovehiculele, proprietatea Municipiului Motru, date in administrare SC Direc{ia
Publicl Motru SA pentru prestarea serviciului de salubrizare , inifiator - Primar
Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrAre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hot5rdre a primit aviz favorabil.

- S-au ftcut doud amendamente la proiectul de hotdrdre de cdtre domnul
consilier local Ardeiu Rdzvan Remus: durata contractului de inchiriere a
autovehiculelor sd fie de l0 ani gi pretul chiriei pentru autovehiculele date in
administrare societdtii Direc{ia Publicd Motru S.A. ce fac obiectul chiriei sd fie
de 50 lei/lund /autovehicul.

- Dacd sunt discufii vI rog sd vd inscrieti la cuv6nt. Dacd nu sunt discufii supun
la vot amendamentele ficute. Cine este pentru?

in urma votului exprimat amendamentele au fost votate cu unanimitate de
voturi,,pentru" (18) .

Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentele votate. Cine este

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

voturi rrpentru" (18) .

Dl. Florescu: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

5. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 81110.07.2018 emis de Primlria Municipiului Motru
in vederea autorizirii executirii lucrlrilor de: Ril- Repara{ie, Modificare Traseu
pi Reamplasare Firide Alimentate din PCZ 12 Motru, Str. Aleea Teilor,
Municipiul Motru, Jude{ul Gorj ,ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil. Dacd sunt discutii vd rog sd vd

inscrieti la cuvAnt. Dacd nu sunt discufii supun la vot proiectul de hotirAre aqa

cum a fost redactat. Cine este pentru?
in u.ma votului exprimat proiectul de hotirire a fost votat cu unanimitate de

voturi rrpentrut' (18) .

Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

6. Proiect de hotlrire privind atribuirea in regim de inchiriere a unui spa{iu in
incinta Casei de Cultur[ Motru Partidului Gorjenilor pentru sediul local, ini(iator
- Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
in timp ce domnul Preqedinte citegte proiectul de hot5rdre domnul consilier local

Petrescu Ilie pdrlseqte sala de gedinfd - prezen{i 1 7 consilieri locali.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil.

- S-au frcut doul amendamente la proiectul de hotdrdre de c5tre domnul
Viceprimar Morega Costel Cosmin: durata contractului de inchiriere sd fie de I
(un) an gi preful chiriei sI fie acelaqi ca cel pldtit de celelalte partide politice cu
sediul in Casa de Culturd Motru.
- Dacd sunt discutii vd rog sE v6 inscrieli la cuv6nt. Dacd nu sunt discuJii supun

la vot amendamentele ftcute. Cine este pentru?
in urma votului exprimat amendamentele au fost votate cu unanimitate de

voturi rrpentru" (17) .
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Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdr6re cu amendamentele votate. Cine este

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

voturi rrpentru" (17) .
Dl. Florescu: - Proiectul de hotdr6re a trecut.

7. Proiect de hotirire privind atribuirea schimbului de locuinfe intre camera nr.24,
scaral, etaj 3, Bloc C7 qi camera nr.15 bis, parter, Bloc C3, ambele locuin(e
sociale, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot6rdre.
Domnul consilier local Petrescu Ilie revine in sala de gedinld - prezenti 18 consilieri locali.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. Dacd sunt discutii vd rog sd vd

inscrieti la cuvdnt.
S-a inscris la cuv6nt domnul Primar.
Dl Primar: - Eu nu ag fi semnat acest proiect de hotdrdre din mai multe motive: existd o

Comisie care analizeazd cererile in vederea repartizdrii locuintelor sociale,
Comisie care nu s-a intrunit, Certificatul de handicap nu este valabil, iar de la
proiectul de hotdrdre lipseqte ancheta social5.

Dl. Viceprimar: - Exist[ un certificat pentru autism, boali care la acest moment nu mai este
atdt de accentuatd datoritd tratamentului frcut, este declaratie dati cI doamna
Ionagcu nu a detinut qi nu deline locuintl proprietate personald gi nu a

beneficiat de sprijin in oblinerea unei locuinle.
- Cunosc situatia acestui copil de mai mult timp gi eforturile fEcute de pSrinli
pentru recuperarea lui.

Dl. Mateescu: - Am cerere inregistratd din luna martie pentru repartizarea acestei locuin{e
sociale, locuintd in care am investit bani pentru reabilitare cdt timp a locuit
fratele meu.

Dl. Ionaqcu: - Domnul solicitd locuinla motivdnd cd a investit in ea dar gi fosta sotie lasd o
locuinfd la fel de amenajati. Fosta sotie doreqte schimbul de locuinte din
motive medicale, in sensul cd doamna care realizeazS gedinlele terapeutice cu
bdiatul bolnav de autism solicitd ca locuinta s5 fie dotatd cu grup social.

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

Consilierii locali: : Iorga Ion, Sanda Ion, Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena,
Pirvulescu Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirgu Vasile, Ardeiu Rdzvan Remus, Popescu Ion,
Cojocaru Ion Petrescu Ilie, Petrigor Florentina Eugenia gi Collatu Neghinh Constantin au
votat ,rpentru''.
Consilierii locali: Fotescu Valeriu, Drlghici Dorel, Pintea Dumitru, Ra1 Jana Daniela qi

Bulgariu Cristian s-au ab{inut de la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirf,re a fost votat cu 13 de voturi

,rpentrutt qi 5 ,rab{ineri".
Dl. Florescu: - Proiectul de hot[rdre a trecut.

8. Proiect de hotlrire privind organizarea ,,Zilei Interna(ionale a Persoanelor
Virstnice" in Municipiul Motru, inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hot[rdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil.

- S-au flcut doud amendamente la proiectul de hotdrdre:

_ ^ 
. 
- 

domnul consilier local Cojocatu Ion a fhcut amendament ca in excursie sd

meargd inci 50 de persoane;
o domnul consilier local Collatu Neghind Constantin a frcut amendament

ca fiecare consilier local sd primeascd 10 invitaliile, Asociatia Pensionarilor,,Speranla"
sd primeascd 100 invitalii domnul Primar sd primeascd 60 invitalii gi domnul
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Viceprimar sd primeasci 50 invitafii. Invitafiile si fie tipdrite de Directia de Cultur6,
Sport gi Tineret Motru pi distribuite de Aparatul Permanent al Consiliului Local Motru.

- Dacd sunt discufii vd rog s[ vd inscriefi la cuv6nt.
S-a inscris la cuvdnt domnul Viceprimar.
Dl Viceprimar: - Cele 60 de invitaJii care imi revin, ca urmare a amendamentului fEcut, sd fie

r ep artizate Aso c i atiei Pensi onari lo r,, S peranfa".
Dl. Primar: - $i cele ce-mi revin mie sd fie repartizate tot Asociafiei Pensionarilor ,,Speranfa".
Dl. Cojocaru: - Am fEcut amendament in gedinfele de Comisii pentru a se suplimenta cu incd

50 de persoane numirul participanlilor la excursie iar invitaliile s5 fie
repartizate dupd cum s-a mentionat. Revin asupra amendamentului gi mentin
suplimentarea cu 50 de persoane dar toate cele 400 de invitalii sd fie
repartizate Asociatiei,,Speranla".

Dl. Petrescu: - In gedintele de Comisii am stabilit ceva gi acum se propune altceva.
Dl. Col{atu: - Eu imi men{in amendamentul fbcut ca Aparatul Permanent al Consiliului Local

Motru sI distribuie invitaliile in ordinea enumeratd.
Dl. Primar: - in cazul in care in urma supunerii Ia vot acest amendament va trece, confinutul

Art. 3 al proiectului de hotlrdre sd fie modificat in sensul de a se completa cu
persoanele care duc vor duce la indeplinire hotSrdre.

Dl. Rotaru: - Pentru buna intenfie, care sper sd devind gi directie, am depus un Proces -
verbal din partea Asocia{iei Pensionarilor ,,Speranta"gi dorim ca acfiunea de

implrfire a invitaliilor sd fie coordonatd de cei care intrd in contact direct cu
persoanele vdrstnice (reprezentanlii Asocialiei Pensionarilor ,,SperanJa"), sub
supravegherea a3 - 4 consilieri locali desemnati in acest sens.

Dl. Sanda: - Gdsili 400 de persoane peste 65 de ani care sd participe la eveniment gi 100 de

persoane peste 65 de ani care sd meargd in excursie la Prislop?
Intreb pentru a nu se irosi banii qi a participa la eveniment persoane

pensionare, nu v6rstnice.
Dl. Rotaru: - Se g6sesc 400 de persoane. Invitalia va fi valabil6 la purt[tor. Sunt impdrfite

invitaliile persoanelor vdrstnice dar existd posibilitatea ca invitaliile sE fie
instrdinate.

Dl. Petrescu: - Experienta ne invat6 s5 analizdm cu aten[ie aceste lucruri. S-a frcut
amendament pentru a fi impdrlite invitalii gi consilierilor locali pentru a ne

asigura cd tofi cetdfenii v6rstnici din Motru gi satele componente gi

aparfindtoare municipiului Motru (Lupoi]a, Hor6gti, Insurdtei, Leurda,
Roqiuta, Ploqtina, RApa) pot participa la acest eveniment. Mie nu-mi trebuie
invitalii pentru c[ nu particip la eveniment.
- Respect Asocialia Pensionarilor ,,Speranta" dar nu intotdeauna au fost

fbcute lucrurile cum ar fi trebuit..

ar,,,ill,r#,:*:fr :ff:J,*,l3JillT',::"5ilit";Ltr#,"0:'#m,l;
dar haideli sd fim corecti qi cu cet6fenii v6rstnici din subdiviziunile
municipiului Motru!

Dl. Rotaru: - Vom lucra cu reprezentanfii satelor la impdrfirea invitaliilor, reprezentanti care
vor primi un anumit numdr de invitalii.

Dl. Cojocaru: - Domnule Rotaru, vdderunjeazd sd veniti la Aparatul Permanent al Consiliului
Local Motru sI ridicaJi invitaliile? DacI vi deranjeazd, pentru dumneavoastrd,
imi retrag amendamentul.

Dl. Rotaru: - Nu m5 derarfeazd.
Dl. Rdducd: - Sunt vicepregedintele Asociafiei Pensionarilor,,Speranla" gi la aceastd qedinJd

il reprezint qi pe Preqedintele Asociafiei, domnul Vrdjitoatea lon. Menfionez
cd atributul de organizare a evenimentului ,,Ziua Internationald a Persoanelor
Vdrstnice" trebuie sd revind Asociafiei Pensionarilor qi in acest sens am
depus qi un proces - verbal al Asocia{iei.

9



Dl. Viceprimar: - Toate amendamentele la proiectul de hotdrAre s-au fdcut in qedintele de
Comisii, inainte de a fi depus acest proces - verbal al Asocialiei Pensionarilor
,,Speranfa". Acest lucru se observd gi din data la care a fost inregistrat
procesul verbal al Asociatiei Pensionarilor,,Speranfa".

. - Dorinta este de a se Jine cont ce inseamnd persoand vdrstnicd qi ca
rnvitaliile s5 f,re impdrfite persoanelor vdrstnice (peste 65 ani).

Dl. Petrescu: - $i noi (PSRo) ddm invitaliile ce ne revin Asociafiei Pensionarilor
,,SperanJa", dar sd participe persoanele v6rstnice gi se tini cont qi de cetdfenii
din subdiviziunile municipiului Motru. Sd se imprime invitaliile in aqa fel
inc6t sI nu se poatd falsifica pentru cd au fost astfel de cazuri.

Dl. Popescu: - Anul trecut invitaliile au fost tipdrite de Directia de Cultur6, Sport qi Tineret
gi au fost semnate cu un pix special care nu se putea falsifica.

Dl. Petescu: - Nu au fost falsificate, au fost xeroxate.
Dl. Collatu: - Renunf la amendament.
Dl. Preqedinte: - Dac[ nu mai sunt discu]ii supun la vot amendamentul ftcut de domnul

Cojocaru Ion pentru suplimentarea cu incd 50 de persoane care vor merge in
excursie la Prislop. Cine este pentru?

in u.ma votului exprimat amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (18) .

Dl. Petrescu: - Sd stabilim Comisia de distribuire a invitaliilor din care sd facd parte gi c6te un
reprezentant al fiecdrui partid politic!
- Propun pe Collatu Neghind Constantin.

Dl. Cojocaru: - Propun pe Popescu Ion.
Dl. Viceprimar: - Propun pe Sanda Ion.
Dl. Pintea: - Propun pe Bulgariu Cristian.
Dl. Sanda: - Propun pe Mirqu Vasile.
Dl. Petrescu: - Din comisie sd facd parte gi domnii Rotaru Constantin, Vrdjitoarea Ion gi

Popescu Daniel.
Dl. Pregedinte: - Comisia propusd este compusd din:

o consilierii locali Collatu Neghin6 Constantin, Popescu Ion, Sanda Ion,
Bulgariu Cristian, Mirgu Vasile;

oreprezentantii Asocia{iei Pensionarilor,,Speran}a": Rotaru Constantin,
Vrdjitoarea Ion qi

o Directorul Direcliei de Cultur6, Sport qi Tineret - Popescu Daniel.
- Supun la vot Comisia propusd. Cine este pentru?

in .,rma votului exprimat Comisia a fost votati cu unanimitate de voturi
,rpentru" (18) .

Dl. Primar: - Av6nd in vedere Comisia constituitA, hot[rdrea va fi dusd la indeplinire de

aceasti Comisie gi Asocialia Pensionarilor ,,Speran[a" impreuni cu
serviciile din cadrul Primdriei Municipiului Motru.

Dl. Pregedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrAre cu amendamentul votat qi Comisia
stabilitE. Cine este pentru?

in ,rma votului exprimat proiectul de hotErire a fost votat cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18) .

Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

9. Proiect de hotirflre privind aprobarea regulamentului de premiere a elevilor din
municipiul Motru pentru rezultatele ob{inute la concursuri gi olimpiade gcolare,
ini(iator consilier local Sanda Ion;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotlrdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil.

- S-a ftcut amendament la proiectul de hotdrdre de cdtre domnul Viceprimar
Morega Costel Cosmin ca pentru participareala faza nationald a olimpiadelor
gcolare se acordd 2 (dou5) puncte.
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- Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrieli la cuvdnt.
Dl. Sanda: - Propun ca pentru participarealafazanationald a olimpiadelor qcolare organizate

de Ministerut invif5mantului sd fie acordate 7 puncie.
Dl. Petrescu: - Atunci cele doui puncte sd fie acordate celor care particip6 la faza na{ionala a

competiliilor sportive.
Dl. Viceprimar: - imi retrag amendamentul gi rdmdne propunerea domnului Sanda in vederea

acord6rii a 7 puncte pentru participarea la faza naJionald a olimpiadelor
gcolare gi a competiliilor sportive.

Dl. Pirvulescu: - Punctele se vor acorda pentru concursurile gcolare aprobate de Ministerul
Educatiei qi cuprinse in CAEN qi CAER.

Dl. Preqedinte: - Dacd nu mai sunt discutii supun la vot propunerea domnului Sanda. Cine este

^ Pentru?
In urma votului exprimat amendamentele au fost votate cu unanimitate de

voturi rrpentrut' (18) .

Dl. Preqedinte: - Supun la vot proiectul de hotdrdre cu amendamentele votate. Cine este

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

voturi rrpentru" (18) .

Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrdre a trecut.

10. Proiect de hotirire privind aprobarea realiz6rii obiectivului de investi{ie
,rEficientizarea consumului de energie electricd pentru Municipiul Motru, Judeful
Gorj prin instalare parc fotovoltaic cu putere de 2r5 MW, conenctat la sistemul
energetic nafional, inifiator consilier local Cojocaru lon, Popescu Ion pi Sanda lon;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hot6rdre.
Dl. Pregedinte: - Dacd sunt discutii vd rog sd vd inscrie{i la cuvdnt.

S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local - Petrescu Ilie.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu. - Avdnd in vedere cd acest proiect de hotdrdre prevede o sursl de energie prin

care se reduc cheltuielile, yotez acest proiect de hotdrdre. Consider cd loca(ia
pentru instalarea panourilor se va gdsi.

Dl. Pregedinte: - Existd zvonuri pe relelele de socializare 35 locatia pentru amplasarea
panourilor fotovoltaice va fi pe terenul de la Insurdlei. Nu sunt de acord ca
panourile sd fie montate pe acel teren. Sd se giseascd altd locafie!

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

Consilierii Iocali: : Fotescu Valeriu, Drdghici Dorel, Pintea Dumitru, Ra1 Jana Daniela qi
Bulgariu Cristian Iorga Ion, Sanda Ion, Morega Costel Cosmin, $urlin Marilena, Pirvulescu
Eduard Nelu, Stelian Vasile, Mirqu Vasile, Ardeiu Rdzvan Remus, Popescu Ion, Cojocaru
Ion Petrescu Ilie, au votat ,rpentru".
Consilierii locali: Collatu Neghind Constantin qi Petriqor Florentina Eugenia au votat
,rimpotrivI".

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire a fost votat cu 16 de voturi
,rpentru" gi 2 voturi ,rimpotrivflt'.
Dl. Florescu: - Proiectul de hotdrAre a trecut.

11. Proiect de hotirire privind aprobarea documentafiei tehnico-economice qi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Modernizarea instala{iei de
evacuare a zgurii qi cenuqii din cazanul CR0102 din cadrul S.C.UATAA Motru
S.A. ini(iator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotdrdre.
Dl. Florescu: - Comisiile de specialitate nr. I gi nr.3 trebuie sd se retragd pentru a aviza

proiectul de hot[rAre.
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Dl. Preqedinte: - Propun ca toate cele trei proiecte de hotdrdre introduse pe ordinea de zi s6 fie
analizate in vederea avizdrii.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru nr. I gi nr.3 se retrag pentru a
aviza proiectele de hotdr6re. in urma dezbaterilor cele trei proiecte de trotarare au fost avizate
favorabil cu unanimitate de voturi ,,pentru" (7).
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil. Dacd sunt disculii vd rog si vd

inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdr6re aqa
cum a fost redactat. Cine este pentru?

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

12. Proiect de hotlrire privind avizul Consiliului Local Motru pentru suplimentarea
structurii Spitalului Municipal Motru cu 10 paturi spitalizare de zi Ia MItisari,
inifiator - Primar Jianu Gigel;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre.
Dl. Pregedinte: - Proiectul de hotdr6re a primit aviz favorabil. Daci sunt disculii vd rog sd v6

inscrieti la cuvdnt. Dacd nu sunt disculii supun la vot proiectul de hotdrdre aga
cum a fost redactat. Cine este pentru?

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

13. Proiect de hotlrire privind alocarea sumei de 5000 lei necesarl echipei de fotbal,
ce reprezintl Primiria Municipiului Motru, pentru taxa de participare la
Campionatul Primlriilor din jude{ul Gorj la minifotbal, inifiator - Primar Jianu
Gigel.

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre.
Dl. Preqedinte: - Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil. Dacd sunt discutii v6 rog sd vd

inscriefi la cuv6nt. Dacd nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotdr6re aqa
cum a fost redactat. Cine este pentru?

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

14. Probleme curente
o Decizia Camerei de Conturi Gorj nr. 60/14.08.2018, inaintat[ Consiliului Local

Motru prin adresa nr. 1436114.08.2018, inregistratl Ia Primiria Municipiului
Motru sub nr. 29723120.08.2018 qi la Consiliul Local Motru sub nr.
717t22.08.2018.

S-a luat act.

Dl. Pregedinte: - Nemaifiind alte disculii gi puncte pe ordinea de zi, declar inchise lucr6rile
gedintei ordinare a Consiliului Local Motru din data de 3.08.2018.

Lucrdrile gedintei de indatd au fost declarate inchise fapt pentru care s-a incheiat
prezenful proces - verbal.

Pregedinte de gedinfl,
Iorga Ion
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