
Proces - verbal

incheiat azi 24.02.2022 cu ocazia convocdrii gedintei ordinare a Consiliului Local
Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fbcut 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 qi doamnei Secretar
General - Stroescu Gina.

$edin{a se desfrqoar6 prin intermediul aplicatiei WhatsApp (pe grupul ,,Consiliul Local
Motru").

La qedinld sunt prezenli tofi cei 19 consilieri locali in funcfie, domnul Morega
Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al
municipiului Motru Ei doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul
Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru.

Doamna Secretar General menfioneazd ca qedinla este statutarS, fiind prezenli 19
consilieri locali.

Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al qedintei extraordinare a

Consiliului Local Motru din data de 11.02.2022.
in ,.-a votului exprimat online procesul verbal al qedin(ei extraordinare din

data de 11.02.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (19).
Doamna Secretar General roagd Preqedintele de qedin!6, domnul Huidu Vasile, sd

preia lucrdrile qedinlei.
Dl. PreEedinte supune la vot ordinea de zi a Sedintei.

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrAre privind aprobarea de scutire la plata majoririlor de
intffrziere pentru neplata in cadrul termenelor legale a obliga{iilor de plati la
bugetul local (impozite, taxe qi amenzi), de cltre contribuabilii persoane fizice
din Municipiul Motru aflate cu sold la data de 31.12.2021, inifiator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrffre privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Unitatea
Administrativ - Teritoriall Municipiul Motru qi Clubul Sportiv Universitar
,,CONSTANTIN BnANCU$I" din Tflrgu - Jiu, ini{iator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;

3. Proiect de hotlrflre privind concesionarea , prin incredinfare directl, conform
art.15, litera e) din Legea nr. 50/1991, a terenului proprietate privatl a

Municipiului Motru, situat in Municipiul Motru, strada Minerului nr. 9, in
suprafa(i de 230 m2, din totalul de 757 m2 , avind nr. cadastral 36614 qi CF
36614, pentru extinderea construcfiei cu destinafia comerf * alimenta{ie publici,
proprietatea S.C.CPSCOPY S.R.L, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

4. Probleme curente:
1. Adresa Institu{iei Prefectului Jude{ul Gorj nr. 2554120.01.2022, inregistratl

la Consiliul Local Motru sub nr. 23121.01.2021;
2. Adresa societlfii Direc{ia Publicl Motru SA nr. 1074110.02.2022,

inregistrati Ia Consiliul Local Motru sub nr. 81110.02.2022;
3. Raport privind activitatea de solu{ionare a peti{iilor iulie - decembrie2022;

ln ,rma votului exprimat ordinea de zi este votatd cu 18 voturi ,,pefltru".
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in afara ordinii de zi mai sunt de analizat: un proiect de hotdrdre (care a fost
avizat de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Motru). O informare qi patru
adrese, in vederea supliment6rii ordinii de zi a qedinfei ordinare, respectiv:
1. Proiect de hotirire privind pentru completarea H.C.L. nr. 10111.02,2022

,rprivind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 Si
estimlri 2023 - 2025 qi Bugetul Institufiilor Publice qi Activitifilor Finan(ate
Integral sau Parfial din Venituri Proprii pe anul 2022 Si estimlri 2023 - 2025u,
prin includerea in bugetul local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 Si
estimiri 2023-2025 a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanfarea de bazl a
unitifilor de invi(Imflnt preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli
previzute la art. 104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educa{iei nafionale 1/2011, cu
modificirile qi completlrile ulterioare pentru anul 2022 qi estimiri pentru anii
2023, 2024 qi 2025, conform Deciziei 9119.02.2022 a Administrafiei Judefene a
Finanfelor Publice, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

2. Adresa Institufiei Prefectului Jude{ului Gorj nr. 1822101.02.2022;
3. Informarea societlfii comerciale U.A.T.A.A. Motru S.A. nr. 1221121.02.2022,

inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 105121.02.2022;
4. Adresele domnului Corega Ion nr. 106121.02.2022; 109123.02.2022 qi

112t24.02.2022;

Dl. Pre;edinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi a qedinfei doar cu proiectul de
hotdrdre.

tn urrna votului exprimat suplimentarea ordinii de zi este votatd cu
unanimitate de voturi,rpentru" (19).

Dl. Preqedinte supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea votat6.
In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentat[ este votatd cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).

Se trece la votarea proiectelor de hot6rAre.

1. Proiect de hotirffre privind aprobarea de scutire la plata majoririlor de
intffrziere pentru neplata in cadrul termenelor legale a obligafiilor de plati la
bugetul local (impozite, taxe qi amenzi), de cltre contribuabilii persoane fizice
din Municipiul Motru aflate cu sold la data de 31.12.2021, ini{iator Primar ec.
Morega Costel Cosmin;

Dl. PreEedinte supune la vot proiectul de hotdrdre qi invitd membrii Consiliului Local Motru
sd facd amendamente in cazul in care acestea existd.

Nefiind amendamente, proiectul de hotdrdre este votat in forma in care a fost
redactat.

in urma votului exprimat online proiectul de hotdrdre este votat cu 18 voturi
,,pentru" qi o ,rabfinere" (Petrescu Ilie).

2. Proiect de hotlrflre privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Unitatea
Administrativ - Teritoriali Municipiul Motru qi Clubul Sportiv Universitar
,,CONSTANTIN nnANCUgI" din Tirgu - Jiu, ini(iator Primar ec. Morega
Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte supune la vot proiectul de hotdrdre qi inviti membrii Consiliului Local
Motru s6 facd amendamente in cazul in care acestea exist6.

Nefiind amendamente, proiectul de hotdrdre este votat in forma in care a fost
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in urma votului exprimat online proiectul de hotdrire este votat cu 11 voturi
,,pentru" (Mirqu Vasile, Ardeiu Rdzvan Remus, Olaru Nicolae, Petriqor Florentina
Eugenia, Collatu Neghinl Constantin, Chilulescu Niculina, Giubelan Sorin, Matei Gabriel,
Pinoqanu Aurel, Preda Florea qi David Constantin), 4 voturi ,,impotrivI" (Iovan Sorin
Ioan, Pintea Dumitru, Iorga Ion qi Ruge! Nicolae) qi 3 ,,abfineri" (Huidu Vasile, B6lan
Vasile qi Sanda Ion).

3. Proiect de hotirffre privind concesionarea , prin incredin{are directl, conform
art.15, litera e) din Legea nr. 50/1991, a terenului proprietate privatl L
Municipiului Motru, situat in Municipiul Motru, strada Minerului nr. 9, in
suprafafi de 230 m2, din totalul de 757 m2 , avind nr. cadastral 36614;i CF
36614, pentru extinderea construc{iei cu destina(ia comer{ + alimentafie publicl,
proprietatea S.C.CPSCOPY S.R.L, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre qi invitd membrii Consiliului Local Motru
sd facd amendamente in cazul in care acestea existd.

Nefiind amendamente, proiectul de hotdrdre este votat in forma in care a fost
redactat.

in urma votului exprimat online proiectul de hotdr6re este votat cu 10 voturi
,,pentru" (Matei Gabriel, Collatu Neghini Constantin, Petriqor Florentina Eugenia,
Chilulescu Niculina, Ardeiu Rdzvan Remus, Giubelan Sorin, Petrescu Ilie, Pino;anu
Aurel, Mirqu Vasile qi Olaru Nicolae), 5 voturi ,,impotrivI" (Iovan Sorin Ioan, Pintea
Dumitru, Bdlan Vasile, Iorga Ion qi Ruqe! Nicolae) gi 4 ,,ab(ineri" (David Constantin,
Huidu Vasile, Preda Florea qi Sanda Ion).

4. Proiect de hotlrfire privind pentru completarea H.C.L. nr. 10111.02.2022

,,privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 Ei
estimlri 2023 - 2025 qi Bugetul Institufiilor Publice qi Activitfl(ilor Finanfate
Integral sau Parfial din Venituri Proprii pe anul 2022 Si estimlri 2023 -2025u,
prin includerea in bugetul local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 qi

estimiri 2023-2025 a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finan{area de bazi a

unit5(ilor de inviflmAnt preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli
prevlzute la art. 104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educa{iei na{ionale 1/2011, cu
modificirile qi completlrile ulterioare pentru anul2022 qi estimlri pentru anii
2023, 2024 ;i 2025, conform Deciziei 9119.02.2022 a Administra(iei Jude(ene a

Finanfelor Publice, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotirire qi invitd membrii Consiliului Local Motru
sd facf, amendamente in cazul in care acestea existd,

Nefiind amendamente, proiectul de hotdrAre este votat in forma in care a fost redactat.

i, ,rma votului exprimat online proiectul de hotdrAre este votat cu 11 voturi
,,pentru" (Preda Florea, Petriqor Florentina Eugenia, Mirqu Vasile, Collatu Neghind
Constantin, Ardeiu Rdzvan Remus, Matei Gabriel, Pinoqanu Aurel, Chilulescu Niculina,
Giubelan Sorin, Olaru Nicolae ;i David Constantin) qi 8 ,,abfineri" (Iovan Sorin Ioan,
Huidu Vasile, Ruqef Nicolae, Pintea Dumitru, Bdlan Vasile, Sanda Ion, Petrescu Ilie Ei

Iorga Ion).

5. Probleme curente:
1. Adresa Institu{iei Prefectului - Jude{ul Gorj nr. 2554120.01.2022,

inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr. 23121.01.2021;
2. Adresa societl(ii Direc{ia Publicl Motru SA nr. 1074110.02.2022,

inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 81110.02.2022;
3. Raport privind activitatea de solufionare a peti{iilor iulie - decembrie

2022;
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Membrii consiliului Local Motru iau act de adresele de pe ordinea de zi.
Domnul preqedinte declard qedinla inchis[.

Se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur exemplar original la care se
vor anexa discufiile online.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
HUIDU VASILE

SECRETAR ENERAL,
GINA
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