
Proces - verbal

incheiat azi 20.12.2021cu ocazia convoclrii qedin{ei extraordinare de indatd
a Consiliului Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a ftcut online, materialele
au fost scanate Ei trimise de doamna Ursoniu Ana Daniela online, pe adresele de
email, membrilor Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel Cosmin
gi doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

$edinfa se desf[qoar6 prin intermediul aplica{iei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul
Local Motru").

La qedinfd sunt prezen[i 17 consilieri locali din cei 19 in funclie, domnul
Morega Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina -
Secretar General al municipiului Motru qi doamna Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru. Lipsesc domnii consilieri locali
David Constantin qi Preda Florea.

Avdnd in vedere cd domnul Preqedinte de ;edinf[, Preda Florea, lipseqte,
doamna Secretar General roagd consilierii locali sI fac[ propuneri pentru alegerea
preqedintelui de Eedin{[ in vederea conducerii lucrlrilor qedin{ei extraordinare de
indat[ din data de20.12.2021.

Domni;oara consilier local Petri;or Florentina Eugenia propune pe domnul
consilier local Huidu Vasile ca pre;edinte de gedinf[.

i, ,r.ma votului exprimat propunerea este votati cu 9 voturi ,,pentru"
(Ardeiu Rizvan Remus, Mirqu Vasile, Col{atu Neghinl Constantin, Matei
Gabriel, Giubelan Sorin, Pinoqanu Aurel, Petriqor Florentina Eugenia, Olaru
Nicolae;i Chi{ulescu Niculina),3 voturi,,impotrivi'o (Huidu Vasile, BIlan Vasile
qi Pintea Dumitru) qi 4 ,,ab{ineri" (Iorga lon, Iovan Sorin Ioan, Sanda Ion qi

Ruge( Nicolae).
Doamna Secretar General menfioneazd cd, propunerea a trecut qi roag[ pe

domnul Huidu Vasile sd preia lucrdrile qedinfei qi s[ supund la vot ordinea de zi.
Domnul Huidu Vasile precizeazd cd din motive obiective, fiind la serviciu

in cariera Roqiufa, nu poate sd conducd ;edin!a.
Domnul consilier local Iovan Sorin Ioan propune pe domnul consilier local

Mirqu Vasile ca preqedinte de gedinfd.
In urma votului exprimat propunerea este votatl cu 16 voturi ,rpentru".
Doamna Secretar General roagd pe domnul Preqedinte de qedinf6, Mirqu

Vasile, sd preia lucrlrile qedinfei.
Dl. Pregedinte supune la vot ordinea de zi a qedinlei:

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotir6re privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Si
estimlri 2022 - 2024 prin suplimentare cu suma de 451,35 mii lei, ini{iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
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2. Proiect de hotirire de modificare a HCL nr. 102t28.06.2018 privind
aprobarea proiectului "REABILITARE gI DOTARE COLEGIUL
TEHNIC MOTRU" Si a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de
fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte nr.
poR/2017 /10[0.U10.2/TREGIUNI, pOR/2017 n0n0.tn0.2tBt $I
PoR/2017ll0ll0.lll0.2trTl, Axa prioritarr 10 imbunitr(irea
infrastructurii educa{ionale, Prioritate de investi{ii 10.1 Investi{iite in
educa(ie, qi formare, inclusiv in formare profesionall, pentru dobindirea
de competen{e qi invi(are pe tot parcursul vie(ii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educa{ie qi formare, Obiectiv Specific 10.2 Creqterea
gradului de participare la inviflmintul profesional gi tehnic gi invi{are pe
tot parcursul vie(ii, Apel dedicat invltlmflntului profesional gi tehnic Aiinvltlrii pe tot parcursul vietii, ini(iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea modificlrii indicatorilor economici
din HCL Motru nr. 59129.04.2021 ca urmare a actualizlrii Devizului
General (faza PT) pentru obiectivul "REABILITARE $I DOTARE
COLEGIUL TEHNIC MorRU', ini{iator Primar Ec. Morega costel
Cosmin;

4. Proiect de hotir6re pentru modificarea art. I al HCL nr. 33/05.04.2021
privind desemnarea reprezentan(ilor Consiliului Local Motru in
Adunarea Generall a Ac{ionarilor la societatea comerciali U.A.T.A.A.
Motru S.A., ca urmare a demisiei domnului consilier local Iovan Sorin
Ioan, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

5. Adresa societi(ii comerciale U.A.T.A.A. Motru S.A. nr. l00l3ll7.l2,20zl,
inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 1067117,12.2021.

in urma votului exprimat ordinea de zi este votatd cu 15 voturi ,,portru".

Se trece la votarea proiectelor de hot[rdre.

1. Proiect de hotirAre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Si
estimlri 2022 - 2024 prin suplimentare cu suma de 451,35 mii lei, ini{iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Presredinte supune la vot art. 1 al proiectului de hotlrdre.
In urma votului exprimat art. I al proiectului de hotdrdre este votat cu 16

voturi,,pc[tru".
Dl. Pre;edinte supune la vot art.2 al proiectului de hotlrdre.

In urma votului exprimat art. 2 al proiectului de hot[rdre este votat cu 14
voturi ,,pentru".
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotf,rdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrdre este votat cu 16 voturi ,,pentru".

2. Proiect de hotlrAre de modificare a HCL nr. 102128.06.2018 privind
aprobarea proiectului "REABILITARE $I DOTARE COLEGIUL
TEHNIC MOTRU" $i a cheltuielilor legate de proiect prin accesare de
fonduri nerambursabile in cadrul apelurilor de proiecte nr.
poR/2017 [0[0.U10.2/TREGIUNI, pOR/2017 n0t10.1n0.2t8t $I
PoR.l20l7ll0l10.lll0.2trTt, Axa prioritarr 10 imbuniti{irea
infrastructurii educa{ionale, Prioritate de investifii 10.1 Investi{iile in
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educa{ie, qi formare, inclusiv in formare profesionali, pentru dob6ndirea
de competen{e ;i invi(are pe tot parcursul vie(ii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educa{ie Ei formare, Obiectiv Specific 10.2 Creqterea
gradului de participare la inviflmffntul profesional gi tehnic qi invl{are pe
tot parcursul vietii, Apel dedicat invl(imflntului profesional gi tehnic gi
invitirii pe tot parcursul viefii, ini{iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot[r6re.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrdre este votat cu 16 voturi

,,pefltru".

3. Proiect de hotirf,re privind aprobarea modificlrii indicatorilor economici
din HCL Motru nr. 59129.04.2021. ca urmare a actualizirii Devizului
General (faza PT) pentru obiectivul "REABILITARE $I DOTARE
COLEGIUL TEHNIC MOTRU", ini{iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot6rdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotdr6re este votat cu 16 voturi

,pentru".

4. Proiect de hotlr6re pentru modificarea art. 1 al HCL nr. 33/05.04.2021
privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Motru in
Adunarea Generall a Ac{ionarilor la societatea comerciall U.A.T.A.A.
Motru S.A., ca urmare a demisiei domnului consilier local Iovan Sorin
Ioan, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte supune la vot proiectul de hot[rdre.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrdre este votat cu 9 voturi

rrp€rtru" (Ardeiu RIzvan Remus, Matei Gabriel, PetriEor Florentina Eugenia,
Giubelan Sorin, Olaru Nicolae, Mirqu Vasile, Chi{ulescu Niculina, Col{atu
Neghinl Constantin qi Pinoqanu Aurel), I vot ,,impotrivI" (Sanda Ion) qi 6
,,ab{ineri" (BIIan Vasile, Iorga Ion, Iovan Sorin loan, Huidu Vasile, Pintea
Dumitru qi Ruqe{ Nicolae).

5. Adresa societl{ii comerciale U.A.T.A.A. Motru S.A. nr. 10013/17.12.2021,
inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr. 1067117.12.2021.
Domnul Preqedinte roag6, membrii Consiliului Local Motru sd ia act de adresa

de la punctul 5 de pe ordinea de zi a qedin{ei.
Se ia act de adres6.

Domnul Preqedinte declard qedin{a inchis6.
Se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur exemplar original la care se

vor anexa discufiile online.
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PRE$EDINTE DE $EDINTA,
STRO GINA


