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Proces - verbal

lncheiat azi 22.03.2022 at ocazia convoclrii qedintei extraordinare a Consiliului Local
Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fdcut online, materialele au fost
scanate qi trimise de angajatele Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru online, pe

adresele de e-mail, membrilor Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel
Cosmin qi doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

$edinfa se desftgoard,la sala de qedinle a Consiliului Local Motru din cadrul Casei
Multiculturale Motru.

La qedin{d sunt prezenli toli cei 19 consilieri locali in funcfie, domnul Morega
Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al

municipiului Motru, domnul Popescu Daniel - Director al Direcfiei de Culturd Sport gi

Tineret Motru, domnul Alupoai Valentin - $ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M., domnul Perigoreanu

Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanfe, Contabilitate, domnul Pdun Marian - $ef Serviciu
R.U.I.P.P.C., doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru, qefii de servicii, qefii de birouri qi o parte din angajalii
societdlii comerciale Direclia Publicd Motru S.A.

Doamna Secretar General menfioneaz[ cd Eedinta este statutard, fiind prezenfi 19

consilieri locali.
Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al qedin(ei ordinare a

Consiliului Local Motru din data de24.02.2022.
ir, .rrma votului exprimat procesul verbal al gedin{ei ordinare din data de

24.02.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (19).
Doamna Secretar General roagd Preqedintele de qedin!6, domnul Huidu Vasile, sd

preia lucrdrile ;edinlei.
Dl. Preqedinte supune la vot ordinea de zi a qedinfei.

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrffre privind aprobarea reorganizlrii Adunirii Generale a

Ac(ionarilor la Societatea Comerciali Direc{ia Publicl Motru S.A., qi 
^

,,Mandatului de Reprezentare" in baza clruia reprezentantul municipiului
Motru in Adunarea Generall a Acfionarilor la Societatea Comercial5 Direcfia
Publicl Motru S.A. iqi va desflEura activitatea, ini{iator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea documentului ,,Scrisoare de agteptlri"
pentru Direcfia Publicl Motru S.A., inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

in urma votului exprimat ordinea de zi este votat[ cu unanimitate de voturi

,,pentru" (19).

in afara ordinii de zi este proiectul de hotlrflre privind rectificarea
Bugetului Local pe anul2022 Si estimiiri 2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de
91 mii lei qi rectificarea Bugetul Institu{iilor Publice qi Activitl{ilor Finan(ate
Integral sau Par(ial din Venituri Proprii pe anul 2022 Si estimiiri 2023 - 2025 prin
suplimentare cu suma de 72 mii lei, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
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Dl. PreEedinte^supune la vot suplimentarea ordinii de zi a Eedinfei.
In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi este votatd cu

unanimitate de voturi,pentru" (19).

Dl. PreEedinte supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea votat[.
In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentatd este votatd cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (19).

Se trece la votarea proiectelor de hotdrAre.

1. Proiect de hotirflre privind aprobarea reorganizirii Adunlrii Generale t
Ac{ionarilor la Societatea Comerciali Direc{ia Publici Motru S.A., qi 

^,rMandatului de Reprezentare" in baza clruia reprezentantul municipiului
Motru in Adunarea Generall a Acfionarilor la Societatea Comerciall Direc{ia
Publicl Motru S.A. iqi va desffl;ura activitatea, ini(iator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte intreab[ cine se inscrie la cuvdnt.
S-au inscris la cuvAnt: domnul Primar - Morega Costel Cosmin qi consilierii locali

Pintea Dumitru, David Constantin, Petrescu Ilie ;i Giubelan Sorin.
Dl. PreEedinte dd cuv6ntul domnului Primar.
Dl. Primar - mullumeEte tuturor celor prezenli pentru participare qi menlioneazd, cd, iqi dore;te

s[ fie o qedinld consttuctivd pentru a se lua decizii bune pentru funcfionarea
societdlii Direclia Publicd Motru, a cdrei situafie nu este deloc una roz,
menlion6nd cd orice amdnare de numire a conducerii nu este bun[ pentru
societate;

- precizeazd cd societatea inregistreazd. pierderi de aproximativ 23 miliarde lei
(vechi) ;i nu qtie cum vor fi recuperate de cdtre aceasta, avAnd in vedere cl
investiliile sunt zero;

- afirmd cd: - existd riscul sd fie blocate conturile societSlii pe data de25.03.2022
din cauza contribuliilor neachitate la bugetul de stat, a impozitelor
Ei taxelor neachitate qi a datoriilor acumulate la fumizori;

- s-a solicitat situa{ia economicd a societilii in repetate r6nduri nu s-a
primit niciodat[;

- existd litigii in leg[turd cu taxa de salubrizare la sate datorit[
faptului cd s-a facturat lunar pe persoand qi nu in bazaHCL - ului
dat pentru plata taxei de salubrizare la sate (taxd anual6);

- dacd tariful era mic trebuia sd se facd proiect de hot[r6re pentru
mf,rirea acestuia;

- probleme sunt qi in ceea ce privesc c6inii.
- menfioneazd, cd. se apropie zi:ua de platd. a salariilor qi societatea are nevoie de

bani atdt pentru alimentare carduri, cAt Ei pentru viramentele cdtre stat. Soluliile
ar fi munci mai mult6, cheltuieli mai puline qi egalonarea datoriilor;

- consider[ c[ s-a aEteptat prea mult qi s-a boicotat activitatea, motiv pentru care
societatea a ajuns in aceastd situalie;

- justificd numirea unui membru in AGA la Direclia Publicd Motru S.A. in
persoana domni;oarei Petrigor Florentina Eugenia lindnd cont de faptul ci a mai
fost numitd in AGA la aceastd societate, dar Ei la S.C. UATAA Motru S.A. ;i
cunoaqte activitatea;

- doreqte ca in Consiliul de Administralie al societdlii sA fie doar 3 membri, ftrd
cenzori, pentru a nu se mai genera cheltuieli.

Dl. Preqedinte dd cuv6ntul domnului consilier local Pintea Dumitru.
Dl. Pintea face amendament la art.2 al proiectului de hotdrdre qi propune pe domnul consilier

local Iovan Sorin Ioan.
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Dl. Preqedinte dd cuvAntul domnului consilier local David Constantin.
Dl. David - men{ioneazd, cd, ?n calitate de consilier local a ascultat cu atenlie ceea ce a spus

domnul Primar Ei dorea sd il intrebe de ce s-a rezumat la nominalizarea unei
singure persoane in AGA la Direclia Publicl Motru S.A.;

- considerd cd pentru transparen![, siguranld qi obiectivitate trebuiau nominalizare
doud persoane.

- precizeazi cd domnul Primar a rdspuns evaziv qi doreqte sd prezinte qi domnul
Matei Anton Daniel punctul dumnealui de vedere.

Dl. Preqedinte dE cuvdntul domnului Matei Anton Daniel.
Domnul Matei - menfioneazd. cd, domnul Primar a spus jumdtate din adevdr, in sensul c[ este

adevdrat cd societatea Direclia Publicd Motru S.A. are sume de achitat de
aproximativ 23 miliarde lei (vechi), dar la fel de adevlrat este qi faptul cd
are de incasat 25 miliarde lei (vechi) qi despagubiri de 11 miliarde lei
(vechi) pentru cd nu au fost aprobate tarifele ce ar fi trebuit practicate de
societate, motiv pentru care s-a ajuns la acliune in instan!6;

- precizeazd cd nu se putea colecta gunoiul la sate cu prelul stabilit inbaza
unei hotdrdri din anul 201 1. Prelurile facturate au fost cele din HCL - ul dat
in 2079, deEi costurile pentru depunerile la groapa de gunoi aproape s-au
triplat. In anul 2019 costurile au fost in valoare de 3,6 miliarde lei (vechi),
in anul 2020 au fost in valoare de 5,7 miliarde lei (vechi), ajungAnd in202l
la valoarea de 9,6 miliarde lei (vechi);

- afirmd cd,; - a trimis 9 adrese prin care a solicitat aprobarea tarifelor trimise
Ei fundamentate Ei nu s-a intAmplat acest lucru de;i salariile au
crescut cu aproximativ 20Yo, materialele sau scumpit, iar prelul
carburanlilor a crescut;
- toate aceste aspecte produc pierderi;
- domnul Primar a adunat pierderile cu creanlele, ceea ce nu este
corect;
- in perioada mai 2021 - februarie 2022 s-au ridicat c6ini cdt nu
s-au ridicat in ultimii 6 ani Ei s-au dat spre adoplie in medie 20
de c6ini lunar, dar bani pentru aceste servicii societatea nu a

incasat;
- sumele pe care le are de primit societatea sunt mai mari dec6t
cele pe care le are de dat.

Dl. Preqedinte dd cuvAntul domnului consilier local Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu intreabd pe doamna Secretar General cAte persoane pot fi in A.G.A. la Direclia

Publica Motru S.A.?
D-na. Secretar General rdspunde cd pot fi maximum doud persoane.
Dl. PreEedinte dd cuvAntul domnului consilier local Giubelan Sorin.
Dl. Giubelan - menlioneazd. ci trebuie sd se dea dovadd de maturitate pentru a se putea

debloca situalia societdfii qi ca aceasta sE poate derula in cel mai scurt timp
lucrdrile de reabilitare a secliei interne din cadrul spitalului pentru a nu se

suprapune cu luudrile de reabilitare ale spitalului din fonduri europene,
- indeamn[ sd se pdstreze calmul, sd se voteze aEa cum trebuie pentru cd nu

se pune problema de ilegalitate a vreunui proiect de hot[rdre adus in fafa
Consiliului Local.

Dl. Pregedinte supune la vot amendamentul fEcut de domnul consilier local Pintea Dumitru
la afi.2 al proiectului de hot[rAre prin care propune pe domnul consilier local Iovan Sorin
Ioan.

in urma votului exprimat amendamentul la art.2 alproiectului hotdrdre este votat
cu 10 voturi ,rpentru" , 8 voturi ,,impotrivI" Ei o ,rab{inere".
D-na. Secretar General menlioneaz6 cd amendamentul la proiectul de hotdrdre a trecut.
Dl. Pre;edinte supune la vot proiectul de hotirdre cu amendamentul votat.
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in urma votului exprimat proiectul de hotdr6re este votat cu 10 voturi ,,pentru" ,
8 voturi ,,impotrivl" qi o ,,ab{inere".

2. Proiect de hotlrffre privind aprobarea documentului ,,scrisoare de aqteptlri"
pentru Direcfia Publici Motru S.A., ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte intreabd. dacd. sunt disculii.
Av6nd in vedere cd nu sunt discufii, domnul Pre;edinte supune la vot proiectul de hotdrAre in
forma redactatd.

i, ,r.-a votului exprimat proiectul de hotflrfire este votat cu 17 voturi
,,pentru" qi 2 ,rab{ineri".

3. Proiect de hotdrire privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 qi
estimiri 2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de 91 mii lei qi rectificarea
Bugetul Institu{iilor Publice qi Activit5{ilor Finan{ate Integral sau Par{ial din
Venituri Proprii pe anul 2022 qi estimlri 2023 - 2025 prin suplimentare cu suma
d,e 72 mii lei, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte dd cuv6ntul domnului PeriEoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanle,
Contabilitate.
Dl. PeriEoreanu precizeazd. cd: - Ministerul SAnAtElii a alocat prin Direclia de Sdndtate
Publicd Gorj suma de 64 mii lei pentru achizilionarea a doud incubatoare pentru spital;

- 22 mii lei sunt alocali pentru realizarea a doud studii,
unul geologic ;i altul topografic, in vederea extinderii relelei de gaze la sate;

- Toate modificdrile in structura bugetului sunt menlionate
in raportul de specialitate la proiectul de hotlrdre.

Dl. Pre;edinte supune la vot art.1 al proiectului de hot[rdre.
In urma votului exprimat art.L din proiectul de hotlrf,re este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

Dl. Preqedinte supune la vot art.2 al proiectului de hotdrdre.
In urma votului exprimat art.2 din proiectul de hotirfire este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

Dl. PreEedinte^supune la vot art.3. al proiectului de hot[rAre.
In urma votului exprimat art.3 al proiectului de hotirire este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
Dl. Preqedinte^supune la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost redactat.

In urma votului exprimat proiectul de hotirAre este votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (19).

Dl. Preqedinte intreabd, dacd. mai sunt discufii.
S-au inscris la cuv6nt consilierii local: Mir;u Vasile, Petriqor Florentina Eugenia, Iovan Sorin
Ioan, Giubelan Sorin qi domnul Jianu Gigel.
Dl. PreEedinte dd cuvdntul domnului consilier local Mirqu Vasile.
Dl. Mirqu Vasile - menlioneazd,cd, ii pare rf,u cf, dupd doi ani de mandat nu se respectd de

cdtre consilierii locali Codul Administrativ.
- precrzeazd cd domnul consilier Iovan Sorin Ioan ;i-a asumat o mare

responsabilitate qi cd indiferent cine este la conducerea celor dou6
societ5li ale Consiliului Local Motru trebuie sd se infeleagd cu Primarul;

Dl. Primar ureazd succes domnului Iovan Sorin Ioan in activitatea ce o va desfrsura la
societatea Direclia Publicd Motru S.A.
Dl. Pre;edinte dd cuvdntul domnului Jianu Gigel.
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Dl. Jianu - felicitd pe domnul consilier local David Constantin pentru faptul cd va avea in
continuare calitatea de consilier local, avdnd in vedere cd instanla a respins
deciziapartidului din care face parte de a fi exclus din partid;

- afirmd c5, aEa cum s-a precizat la inceputul ;edinlei cd votul consiliului local
trebuie asumat indiferent care va fi acesta, trebuie sd se pund umdr la umdr
pentru a se face ceea ce este bine pentru comunitate.

- menlioneazd cd nu jigneEte pe nimeni qi nu va jigni pentru cd fiecare are un rol
pe acest p[mAnt.

Dl. Preqedinte dd cuvAntul domniqoarei consilier local Petriqor Florentina Eugenia.
D-ra. Petrigor - intreabd pe domnul Matei Anton Daniel de cAte ori a solicitat situalia

financiard a societdfii Direcfia Publicd Motru S.A. qi nu a primit-o.
- spune domnului Iovan Sorin Ioan cd sperd ca de aceastd datd sd primeascd

situalia financiard a societdlii.
Dl. Iovan - rdspunde domniEoarei Petriqor cI aceastd societate va da inainte qi cd toli cei

angajali vor face ceea ce trebuie, iar cei care nu vor face ce trebuie vor pleca.
- precizeazd cd Direclia Publicd Motru trebuie sd funclioneze qi cd va colabora

cu domnul Primar pentru bunul mers al societdfii;
- afirmd cd a mai fost in Consiliul de Administralie al societ5lii Ei a colaborat

foarte bine cu domnul Primar, s-au ajutat reciproc qi activitatea a avut rezultate
bune.

- se adreseaz[ tuturor angajafilor societ[fii Ei membrilor Consiliului Local Motru
cd lucrurile vor funcliona a;a cum trebuie.

Dl. Preqedinte d6 cuvAntul domnului consilier local Giubelan Sorin.
Dl. Giubelan - il felicitd pe domnul Iovan Sorin Ioan;

- indeamnl sd se numeascd un Consiliu de Administralie al societdlii care sd nu
fie nici stufos Ei nici cu bani mulli pentru ci nu de asta are nevoie societatea;

- roagd conducerea societdlii s[ colaboreze cu U.A.T. Motru pentru ca

activitatea societdlii sd meargd bine av6nd in vedere cd sunt multe lucrdri care

trebuie ftcute;
- ureazd succes angajalilor in activitatea ce o vor desfEqura qi afirmd cd nu

trebuie sd se agtepte ca banii sd vind frrd ca serviciile sd fie prestate.

Nemaifrind alte discutii domnul Presedinte declard sedinta inchis6.

Se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur exemplar original

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR
HUIDU VASILE STROES GINA
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