
Proces - verbal

incheiat azi 13.10.2021 cu ocazia convocarii qedin{ei extraordinare de indatl a
Consiliului Local Motru.

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

$edinla se desfEgoard prin intermediul aplicaJiei WhatsApp (pe grupul ,,ConsiliulI,ocal Motru").
La qedin{I 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 Preda Florea qi Iorga Ion.

Doamna Secretar General menlioneazd cd qedin{a este statutard, fiind
prezen[i 16 consilieri locali.

Doamna Secretar General roagd pe domni$oara Pre;edinte de qedinf[,
Petrigor Florentina Eugenia, sd preia lucrdrile gedinfei.

D-ra. Pre;edinte supune la vot ordinea de zi a qedinfei:

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrire privind validarea modificirilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozifiei Primarului Municipiului Motru nr.
576104.10.2021, ini{iator primar Ec. Morega costel cosmin;

2. Proiect de hotlrffre privind aprobarea rectificlrii bugetului local pe anul2021 qi
estimiri 2022 ' qi rectificarea bugetului institufiiior publice Ei activitn{ilor
finan{ate integral sau par{ial din venituri proprii pe anui 202I qi estimlri 2022-
2021, initiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin; 

-

3. Proiect de hotirffre privind neasumarea responsabititltii organizlrii qi derulllrii
procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor - .ud",, pentru achizifia
produselor aferente programului qi a contractelor /acorduriior - cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea mlsurilor educative, la nivelul
municipiului Motru, in vederea derullrii ,rProgramului pentru Ecoli al Rominiei
in perioada 2017-2023", anul qcolar z02l-2i2\ ini{iaior primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

4. Proiect de hotirire privind predarea citre Ministerul Dezvoltirii, Lucririlor
Publice qi Administrafiei prin Compania NafionalI de Investifii ,,CNI"- SA, a
amplasamentului qi asigurarea condi{iilor in vederea executlrii obiectivului de
investifii Proiect tip ,rConstruire creql micitr din Municipiul Motru, str. Macului' zona bloc N9 - Pia{a 3, jude{ul Gorj, inifiator primar ec. Morega costel
Cosmin.

Yoteazd, ordinea de zi supusd la vot de domniqoara pre;edinte 9 (noud)
consilieri locali: Ardeiu Rdzvan Remus, Matei Gabriel, Petriqor Florentina Eugenia,
Col[atu Neghind Constantin, Mirgu Vasile, Chifulescu Niculina, Olaru Nicolae,
Giubelan Sorin qi Pinoqanu Aurel.
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Doamna Secretar General menfioneazd, cd, ordinea de zi atrecut, fiind votatd
de 9 consilieri locali din cei 16 prezen[i la qedinf6.

Se trece la votarea proiectelor de hotdrdre.

1. Proiect de hotirire privind validarea modificlrilor introduse in structura
bugetului local, conform Dispozi{iei Primarului Municipiului Motru nr.
576104.10-2021, inifiator primar Ec. Morega costel cosmin;
D-ra, Preqedinte supune la vot proiectul de hotirdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotirAre este votat cu 15 voturi
,p€rtru" (B5lan Vasile, Iovan Sorin Ioan, David Constantin, Col{atu Neghin6
Constantin, Petrescu Ilie, Huidu Vasile, Ardeiu Rdzvan Remus, Mirgu Vasile, Matei
Gabriel, Chigulescu Niculina, Pintea Dumitru, Giubelan Sorin, Pinoqanu Aurel, Olaru
Nicolae Ei Petrigor Florentina Eugenia).

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea rectificirii bugetului local pe anut 2021 qi
estimlri 2022 - qi rectificarea bugetului institufiilor publice qi activitl{ilor
finanfate integral sau par{ial din venituri proprii pe anul 2021 qi estimlri 2022-
2021, initiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

P-.u. Preqedinte supune la vot art. I alproiectului de hot6r6re.
In urma votului exprimat art. 1 al proiectului de hotirAre este votat cu 9

voturi ,perltru" @etriqor Florentina Eugenia, Matei Gabriel, Col{atu Neghind
Constantin, Ardeiu Rizvan Remus, Mirgu Vasile, Chifulescu Niculina, pino;anu
Aurel, Giubelan Sorin ;i Olaru Nicolae).
Doamna Secretar General - precizeazd cd, art.l a fost votat cu 9 voturi ,,pentru'r. Nu a
trecut, fiind necesare l0 voturi ,,pertru";

- il roagr pe domnule consilier local Bdlan vasile sd nu mai
intervin6 in atribufiile preqedintelui de qedinfa.

P-ru. Pregedinte supune la vot art.2 al proiectului de hotdrdre.
In urma votului exprimat art. 2 al proiectului de hotlrire este votat cu 9

voturi ,p€rtru" (Ardeiu R[zvan Remus, Giubelan Sorin, Collatu Neghind
Constantin, Chi{ulescu Niculina, Petri;or Florentina Eugenia, Matei Gabriel, Olaru
Nicolae, PinoEanu Aurel gi Mirqu Vasile).
Doamna Secretar General precizeazd cd art.2 a fost votat cu 9 voturi ,,pentru". Nu a
trecut, fiind necesare l0 vofuri,,pentru" ;

?-ru. Pre;edinte supune la vot art.3 al proiectului de hotdrdre.
In urma votului exprimat art. 3 al proiectului de hotir0re este votat cu 10

voturi ,rpentru" (Ardeiu Rdzvan Remus, Petri;or Florentina Eugenia, Collatu
Neghind Constantin, Matei Gabriel, Petrescu Ilie, Mirqu Vasile, Giubelan Sorin,
Chifulescu Niculina, Olaru Nicolae qi Pinoqanu Aurel).
Doamna Secretar General precizeazd cd art.3 a fost votat cu 10 voturi ,,peotru".

P-.u. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat.
In urma votului exprimat proiectul de hotlr6re este votat cu 10 voturi

,,perltru" (Matei Gabriel, Giubelan Sorin, Mirqu Vasile, Pinoqanu Aurel, Petrigor
Florentina Eugenia, Chifulescu Niculina, Ardeiu Rdzvan Remus, Olaru Nicolae,
Collatu Neghind Constantin qi Petrescu Ilie).
Doamna Secretar General precizeazd, cI proiectul de hotlrdre a fost votat cu 10 voturi
,,PeOtrU".

Domnul consilier local Petrescu Ilie afirm[ cd nu a votat proiectul de hotdr6re,
ci pentru Comitetul oamenilor muncii.

Conform afirmafiei domnului consilier local Petrescu Ilie, nu se poate adopta
hot[r6rea.
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3. Proiect de hotirire privind neasumarea responsabilitltii organizirii qi derulllrii
procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor - cud.,, pentru achizifia
produselor aferente programului qi a contractelor /acorduriior - cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea misurilor educative, la nivelul
municipiului Motru, in vederea derullrii,Programului pentru qcoli al Rominiei
in perioadt 2017-2023", anul qcolar 2021-202| inifiator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;
D-ra, Preqedinte supune la vot proiectul de hot5rdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrAre este votat cu 9 voturi
,,pentru" (Matei Gabriel, Ardeiu Rdzvan Remus, PetriEor Florentina Eugenia,
PinoEanu Aurel, Chi{ulescu Niculina, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, Giubelan Sorin si
Colfatu Neghind Constantin).
Doamna Secretar General precizeazl, cI proiectul de hotdrdre a fost votat cu 9 voturi
pentru. Nu a trecut, fiind necesare l0 voturi pentru adoptarea hot6r6rii.

4. Proiect de hotirflre privind predarea cltre Ministerul Dezvoltirii, Lucrlrilor
Publice 9i Administra{iei prin Compania Nafionali de Investifii ,,CNI"- SA, a
amplasamentului qi asigurarea condifiilor in vederea executlrii obiectivului de
investifii Proiect tip ,,Construire creql mici" din Municipiul Motru, str. Macului' zona bloc N9 - Pia{a 3, jude{ul Gorj, inifiator Primar ec. Morega Costel
Cosmin.
D-ra, Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre.

In urma votului exprimat proiectul de hotirfire este votat cu 9 voturi
,,pentru'o (Chifulescu Niculina, Mirgu Vasile, Matei Gabriel, Col{atu Neghin[
Constantin, PetriEor Florentina Eugenia, Ardeiu Rdzvan Remus, Giubelan Slrin,
Olaru Nicolae qi Pino;anu Aurel).
Doamna Secretar General precizeazd, c[ proiectul de hotlrdre a fost votat cu 9 voturi
pentru. Nu a trecut, fiind necesare l0 voturi pentru adoptarea hot6r6rii.

Domniqoara PreEedinte declari gedinla inchisd.
Se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur exemplar original la care se

vor anexa disculiile online.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
PETRI$OR FLORENTINA EUGENIA

SECRETAR
STRO INA
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