
Proces - verbal

incheiat azi 04.11.2021 cu ocazia convocdrii gedinlei extraordinare de indatd a
Consiliului Local Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a frcut online, materialele au
fost scanate qi trimise de doamna Lonea Vasilica online, pe adresele de email,
membrilor Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel Cosmin gi
doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

$edinJa se desfEgoarl prin intermediul aplica{iei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul
Local Motru").

La qedin{d sunt prezenfi 16 consilieri locali din cei 18 in funcfie,
domnul Morega Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu
Gina - Secretar General al municipiului Motru qi doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu
Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru. Lipsesc
consilierii locali Petrescu Ilie ;i B6lan Vasile.

Doamna Secretar General menlioneazd cd qedinla este statutard, fiind
prezenli 16 consilieri locali.

Avdnd in vedere c5 nu este un pregedinte de qedinla in func{ie, domnul
Primar roagi membrii Consiliului Local Motru si facd propuneri in vederea alegerii
unui preEedinte de Eedinfa, care va conduce lucrlrile ;edinfei extraordinare de indatS.

Domnul consilier local David Constantin propune pe domnul consilier local
Preda Florea preEedinte de qedin{[.

In urma votului exprimat propunerea domnului consilier local David
Constantin este votat[ cu l4 voturi ,,pentru" qi o ,,abfinere" (Preda Florea).

Doamna Secretar General roag6, pe domnul Preqedinte de Eedinld, Preda
Florea, s6 preia lucrdrile qedinlei.

Intri in relea domnul consilier local Petrescu Ilie ;i i;i anunld prezen\a.

Dl. Preqedinte supune la vot ordinea de zi a qedinlei:

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrflre privind aprobarea cererii de finanfare prin Programul
Nafional de Investi{iiro Anghel Saligny" qi a Devizului general pentru obiectivul
de investifii,, MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN
MUNICIPIUL MOTRU " -LOT 1, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrflre privind aprobarea cererii de finanfare prin Programul
Nafional de Investifii ,rAnghel Saligny" Ei a Devizului general pentru obiectivul
de investi{ii,, Extindere canalizare menajeri, Branqamente/racorduri la refeaua
de apI qi canalizare in satele HorIqti, Leurda qi RApa din Municipiul Motru",
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotlrAre privind aprobarea participlrii in Programul privind
creqterea eficien{ei energetice qi gestionarea inteligenti a energiei in clidirile
publice qi acordul privind susfinerea contribufiei financiare derulat prin
Ministerul Mediului, Apelor qi Pidurilor qi finanfat prin Administrarea
Fondului pentru Mediu a obiectivului de investifie ,rReabilitare, modernizare qi
dotare Colegiul Nafional George Coqbuc" Motru, inifiator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

4. Proiect de hotlrAre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Motru
in domeniul public al Municipiului Motru a suprafefei de teren de 6051 mp,
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avflnd nr. cadastral 36216 qi carte funciarl nr.36216 qi declararea bunului de
interes public local, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotirire privind predarea citre Ministerul Dezvoltirii, Lucrilrilor
Publice qi Administrafiei prin Compania Nafionalii de Investifii ,,CNI"- SA, a
amplasamentului qi asigurarea condi(iilor in vederea executlrii obiectivului de
investi(ii Proiect tip ,,Construire cregl mici" Municipiul Motru, jude(ul Gorj,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

6. Proiect de hotlrire privind validarea modificlrilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
622129.10.2021, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

7. Proiect de hotlrire privind aprobarea rectificlrii bugetului local pe anul2021 qi
estimlri 2022 - 2024 prin suplimentare cu suma de 17,5 mii lei qi recti{icarea
bugetului institu{iilor publice qi activitl{ilor finanfate integral sau par,tiat din
venituri proprii pe anul 2021 qi estimlri 2022 - 2024 prin suplimentare cu suma
de 50 mii lei, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

8. Proiect de hotlr6re privind alegerea pregedintelui de qedin{I pentru a
conduce lucrlrile qedinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadi de trei luni,
respectiv: noiembrie, decembrie 2021 qi ianuarie 2022, inifiator Primar Ec.
Morega^Costel Cosmin;

In urma votului exprimat ordinea de zi este votatl cu 16 voturi
,,pentru" (Iovan Sorin Ioan, Collatu Neghind Constantin, Huidu Vasile, Mirqu Vasile,
Sanda Ion, Petriqor Florentina Eugenia, Giubelan Sorin, Chifulescu Niculina,
Petrescu Ilie, Olaru Nicolae, PinoEanu Aurel, Matei Gabriel, Iorga Ion, Ardeiu Rdzvan
Remus, David Constantin qi Preda Florea).

Se trece la votarea proiectelor de hotlrdre.

1. Proiect de hotirire privind aprobarea cererii de finanfare prin Programul
Na{ional de Investi{ii, Anghel Saligny" qi a Devizului general pentru obiectivul de
investi{ii,, MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC DIN
MUNICIPIUL MOTRU " - LOT 1, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotSrdre.

i, ,rma votului exprimat proiectul de hotlr6re este votat cu 17 voturi
rP€trtru".

2. Proiect de hotir0re privind aprobarea cererii de finan{are prin Programul
Na(ional de Investifii,, Anghel Saligny" Ei a Devizului general pentru obiectivul de
investi{ii,, Extindere canalizare menajerl, Branqamente/racorduri la re{eaua de
apI qi canalizare in satele HorIqti, Leurda qi Rflpa din Municipiul Motru", ini{iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

in urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 17 voturi
rP€Iltru".

3. Proiect de hotirflre privind aprobarea participlrii in Programul privind creqterea
eficienfei energetice qi gestionarea inteligentl a energiei in clidirile publice qi

acordul privind sus{inerea contribuliei financiare derulat prin Ministerul
Mediului, Apelor qi Pidurilor Ei finan{at prin Administrarea Fondului pentru
Mediu a obiectivului de investifie ,rReabilitare, modernizare qi dotare Colegiul
Na{ional George Coqbuc" Motru, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotlrdre.
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tn orma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 17 voturi
,rpentrutt.

4. Proiect de hotirAre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Motru in
domeniul public al Municipiului Motru a suprafe{ei de teren de 6051 mp , av6nd
nr. cadastral36216 qi carte funciarii nr. 36216 qi declararea bunului de interes
public local, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot6rdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 17 voturi
,rpentru".

5. Proiect de hotirAre privind predarea cltre Ministerul DezvoltIrii, Lucrlrilor
Publice qi Administrafiei prin Compania Nafionali de Investitii ,,CNI"- SA, a

amplasamentului qi asigurarea condifiilor in vederea executiirii obiectivului de
investi{ii Proiect tip ,rConstruire creql mici" Municipiul Motru, judeful Gorj,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

in u.-a votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu 17 voturi
,rpentru".

6. Proiect de hotlrflre privind validarea modificirilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozi{iei Primarului Municipiului Motru nr.
622129.10.2021, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

in urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu 17 voturi
,rpentru".

7. Proiect de hotlrflre privind aprobarea rectificlrii bugetului local pe anul 2021 gi

estimlri 2022 -2024 prin suplimentare cu suma de 17,5 mii lei qi rectificarea
bugetului institu{iilor publice qi activitifilor finan{ate integral sau parfial din
venituri proprii pe anul 2021 qi estimlri 2022-2024 prin suplimentare cu suma de

50 mii lei, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot art. 1 al proiectului de hotdrdre.

in urma votului exprimat art. L al proiectului de hotlrAre este votat cu L7

voturi ,,pentru".
Dl. Preqedinte supune la vot art.2 al proiectului de hotdrdre.

In urma votului exprimat art.2 al proiectului de hotirflre este votat cu 17

voturi rp€Iltrut'.
Dl. Preqedinte supune la vot art.3 al proiectului de hot[rdre.

in urma votului exprimat art. 3 al proiectului de hotirffre este votat cu 15

voturi ,,pentru" @etrescu Ilie, Matei Gabriel, Collatu Neghind Constantin, PetriEor

Florentina Eugenia, David Constantin, Iorga Ion, Preda Florea, Pinoqanu Aurel,
Huidu Vasile, Pintea Dumitru, Giubelan Sorin, Iovan Sorin Ioan, Sanda Ion,

Chifulescu Niculina qi Olaru Nicolae).
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re.

in urma votului exprimat proiectul de hotirAre este votat cu 15 voturi
,,pentru" (Matei Gabriel, Petrigor Florentina Eugenia, Col{atu Neghin[ Constantin,

Iorga Ion, Iovan Sorin Ioan, David Constantin, Huidu Vasile, Preda Florea, Sanda Ion,

Chifulescu Niculina, Pintea Dumitru, Olaru Nicolae, PinoEanu Aurel, Ardeiu R[zvan
Remus qi Giubelan Sorin).
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8. Proiect de hotirire privind alegerea preqedintelui de qedinfi pentru a conduce
lucrlrile qedin{elor Consiliului Local Motru pe o perioadi de trei luni, respectiv:
noiembrie, decembrie 2021 qi ianuarie 2022, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hot6rAre.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 15 voturi

,rp€ntru" (Sanda Ion, Huidu Vasile, Ardeiu Rdzvan Remus, Giubelan Sorin, Iovan
Sorin Ioan, Pintea Dumitru, Petriqor Florentina Eugenia, Preda Florea, Matei Gabriel,
Collatu Neghind Constantin, Mirqu Vasile, David Constantin, Olaru Nicolae,
Chifulescu Niculina, Iorga Ion ;i Pino;anu Aurel).

Domnul Preqedinte declari qedinla inchis[.
Se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur exemplar original la care se

vor anexa discu(iile online.

PRE$EDINTE D $ED A, SECRETAR
PREDA S 9rNA
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