
Proces - verbal

incheiat azi 28.04.2022 ct ocazia convocdrii qedinlei ordinare a Consiliului Local
Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a frcut 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 gi doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

$edinfa se desfEgoard la sala de qedinle a Consiliului Local Motru din cadrul Casei

Multiculturale Motru.
La qedinla sunt prezenli 16 consilieri locali in funclie, domnul Morega Costel

Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al

municipiului Motru, domnul Matei Anton Daniel - Director al Direcliei Publice Motru S.A.,

doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al

Consiliului Local Motru qi cetdleni ai municipiului.
Doamna Secretar General menfioneazd cd Eedinla este statutard, fiind prezenli 16

consilieri locali.
Lipsesc consilierii locali David Constantin, Petrescu Ilie qi Preda Florea.

Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al qedinlei ordinare a

Consiliului Local Motru din data de31.03.2022.
ir, ,rma votului exprimat procesul verbal al qedinfei ordinare din data de

31.03.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (16).

Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al gedinlei extraordinare de

indatd a Consiliului Local Motru din data de20.04.2022.
ir, .,rma votului exprimat procesul verbal al gedin{ei extraordinare de indatl

din data de20.04.2022 afost votat cu unanimitate de voturi rrpentru" (16).

Doamna Secretar General roagd Pre;edintele de gedinJ6, domnul Huidu Vasile, sE

preia lucrdrile qedinlei.
Dl. Pre;edinte citeqte

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrflre privind aprobarea Planului de Ordine Ei Siguran{I Public6
al Municipiului Motru pentru anul 2022, ini{iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

2. Proiect de hotirire privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (Faza
DALI) ;i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investifie

"Reabilitare, Moderntzare qi Dotare Complex Sportiv Motru", ini(iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotlrire privind luarea la cuno;tin{i de cltre Consiliul Local al
Municipiului Motru a rapoartelor de evaluare pentru cele 8 apartamente
situate in municipiul Motru in vederea vinzirii, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;
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4. Proiect de hotlrire privind aprobarea listei solicitanfilor care nu au acces la
locuinfl sociall, listei solicitanfilor care au acces la locuinfi sociall ;i a listei de
prioritlfi la locuinfele sociale libere din Municipiul Motru, in anul 2022,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotirire privind aprobarea listei solicitanfilor care nu au acces la
locuinfl convenabilS cu chirie, listei solicitanfilor care au acces la locuin(i
convenabili cu chirie, precum qi a listei de prioritlfi Ia locuin{ele convenabile cu
chirie libere din Municipiul Motru, in anul 2022, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

6. Proiect de hotirire privind aprobarea inchirierii prin licitafie publicl, pe o

perioadi de 5 ani, a unui teren in suprafa{I l(unu) mp, situat in Municipiul
Motru, Bulevardul Trandafirilor, zona bloc 2, din totalul de 2366 mp teren
construc(ii, cu nr. cadastral 37972, teren ce apar{ine domeniului public al
Municipiului Motru, in vederea amplasirii unui panou publicitar LED, inifiator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

7. Proiect de hotirire privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local
Motru in Consiliul de Administra{ie al Colegiului Nafional George Coqbuc qi al
Liceului Tehnologic Motru, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

8. Proiect de hotlrAre privind alegerea preEedintelui de qedin{i pentru a
conduce lucrlrile ;edin{elor Consiliului Local Motru pe o perioadi de trei luni,
respectiv: mai, iunie Ei iulie 2022, ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

9. Proiect de hotirflre privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile a

impozitelor qi taxelor locale qi amenzilor pentru anul 2023 cu rata infla{iei de
5,1o , inifiator primar Ec. Morega Costel Cosmin;

10. Proiect de hotlrire privind aprobarea cererii de finan{are prin Programul
Nafional de Investifii rrAnghel Saligny" qi a Devizului general pentru obiectivul
de investifii,,EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZENATURALE iN
MUNICIPIUL MOTRU _ NAPA RO$IUTA, LEURDA, HORA$TI, DEALU
POMILOR, PLO$TINA", ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

11. Proiect de hotlrf,re privind predarea produselor de colectare selectivi a

deqeurilor cltre S.C. Direc{ia Publicl Motru S.A. in vederea repartizirii
cetifenilor satelor aparfinitoare Municipiului Motru care beneficiazl de
serviciul de salubrizare;

12. Probleme curente:
1. Raport privind modul de ducere la indeplinire a prevederilor Planului de

ordine;i siguran{i publicl al Municipiului Motru in anul202l;
2. Adresele Direc{iei Publice Motru S.A:

Nr.3660/01.04.2022 inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.: 217101.04.2022
Nr.3819/04.04.2022 inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.: 226105.04.2022
Nr.3785/04.04.2022 inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.: 227105.04.2022
Nr.3942107.04.2022 inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.: 229107.04.2022
Nr.3976/08.04.2022 inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.: 234108.04.2022
3.Adresele societlfii GHIOCELA PROD COM SRL:

Nr. 203/11.04.2022, inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 252111.04.2022
Nr.204111.04.2022 inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 253111.04.2022.

in timp ce domnul Preqedinte da citire ordinii de zi a qedinlei, in sal6 au intrat domnii
consilieri locali David Constantin Ei Petrescu Ilie, fiind prezenli la qedinld l8 consilieri locali
din cei l9 in funcfie.
Dl. Pregedintesupune la vot ordinea de zi a Eedinfei.

In urma votului exprimat ordinea de zi este votati cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18).
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Domnul consilier local Petrescu Ilie intreabd dacd proiectul de hot6rdre privind
aprobarea tarifelor practicate de societatea Direclia Publicd Motru S.A. suplimenteazd
ordinea de zi a Eedinlei.

D-na. Lonea Vasilica aduce la cunoqtinld membrilor Consiliului Local Motru cd au
fost inregistrate, cu cdteva ore inainte de inceperea qedinlei, de Aparatul Permanent al
Consiliului Local Motru doud proiecte de hotdr6re ;i doua Referate de aprobare, care au fost
inaintate cu adresd domnului Primar pentru a dispune.

Se trece la votarea proiectelor de hotdrdre.

1. Proiect de hotirire privind aprobarea Planului de Ordine qi Siguranfl Publicl
al Municipiului Motru pentru anul2022, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdr6re ;i intreabd dacS sunt disculii.
Av6nd in vedere cd nu sunt discufii, domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re in
forma redactatd.

i, ,.-a votului exprimat proiectul de hotdrdre este votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (18).

2. Proiect de hotlrflre privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (Faza
DALI) Ei a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investifie
"Reabilitare, Modernizare Ei Dotare Complex Sportiv Motru", inifiator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re qi intreabd dacd sunt disculii.
Avdnd in vedere cd nu sunt discufii, domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre in
forma redactatI.

in urma votului exprimat proiectul de hotdrdre este votat cu unanimitate de
voturi,,pentru" (18).

3. Proiect de hotlrire privind luarea la cunoqtin(i de cltre Consiliul Local al
Municipiului Motru a rapoartelor de evaluare pentru cele 8 apartamente
situate in municipiul Motru in vederea vinzlrii, inifiator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte cite;te proiectul de hotdrdre qi intreabd dacd sunt discufii.
Avdnd in vedere cd nu sunt disculii, domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr6re in
forma rcdactatd.

in urma votului exprimat proiectul de hotdrAre este votat cu 17 voturi ,,pentru" ;i
o ,,ab1inere" (Petrescu Ilie).

4. Proiect de hotirire privind aprobarea listei solicitan{ilor care nu au acces la
locuinfi sociall, listei solicitanfilor care au acces la locuin{I sociall qi a listei de
prioritdfi la locuin{ele sociale libere din Municipiul Motru, in anul 2022,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre gi intreabd dacd sunt disculii.
S-a inscris la cuv6nt domnul consilier local Sanda Ion.

Dl. Pregedinte dd cuvdntul domnului Sanda Ion.
Dl. Sanda precizeazd, cd lista cu solicitanfii care nu au acces la locuin!6 social5 cuprinde

solicitanlii cu dosare incomplete.
Dl. Iovan afirmd cd din proiectul de hotdr6re in forma redactatd se inlelege cd solicitanlii

respinqi nu au acces niciodatd la locuin{d sociald.
D-na. Secretar General menlioneazd cd lista de priorit5li privind repartizarca locuinlelor

sociale se actualizeazd. anual, iar listele la care se face referire sunt pentru anul
2022.
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Dl. Primar precizeazd, ci listele se aprobd pentru arui 2022, nu pentru totdeauna, nicidecum
nu inseamnf, cd niciodatd solicitanlii respin;i nu pot actualiza dosarul pentru a

avea acces larepartizarea unei locuinje sociale.
Dl. Preqedinle supune la vot proiectul de hotlrAre in forma redactat5.

In urma votului exprimat proiectul de hotdrdre este votat cu 9 voturi ,,pentru"
(Ardeiu Rdzvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Olaru Nicolae, Matei Gabriel, Petri;or
Florentina Eugenia, Pino;anu Aurel, MirEu Vasile, Giubelan Sorin qi Chilulescu Niculina) qi

9 ,,ab!ineri" (David Constantin, Sanda Ion, Pintea Dumitru, Huidu Vasile, Iorga Ion,
Petrescu Ilie, Iovan Sorin Ioan, Ruge! Nicolae, qi Balan Vasile).
D-na. Secretar General afirmi ci proiectul de hotirire nu a trecut.

5. Proiect de hotirire privind aprobarea listei solicitan{ilor care nu au acces la
locuin{i convenabill cu chirie, listei solicitan{ilor care au acces la locuin{i
convenabili cu chirie, precum qi a listei de prioritl{i la locuinfele convenabile
cu chirie libere din Municipiul Motru, in anul 2022, inifiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte cite;te proiectul de hotdrAre qi intreabd dacd sunt disculii.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Iovan Sorin Ioan.

Dl. Preqedinte dd cuv6ntul domnului Iovan Sorin Ioan.

Dl. Iorga propune ca proiectul de hotdr6re sd fie votat pe articole.
D-na. Secretar General precizeazd cd proiectul de hot[rAre trebuie votat in integralitate, dar

dacd se doreEte votarea lui pe articole domnul Preqedinte trebuie si supun[ la vot propunerea.

Dl. Preqedinte supune la vot propunerea domnului Iorga lon.
In urma votului exprimat propunerea este votatd cu 9 voturi ,,pentru" (David

Constantin, Sanda lon, Pintea Dumitru, Huidu Vasile, Iorga Ion, Petrescu Ilie, Iovan Sorin
Ioan, Ruqel Nicolae ;i B5lan Vasile) Ei 9 ,,ab1ineri" (Matei Gabriel, Petriqor Florentina
Eugenia, Ardeiu Rdzvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Olaru Nicolae, Pinoganu

Aurel, Mirqu Vasile, Giubelan Sorin ;i Chilulescu Niculina).
D-na. Secretar General afirmi cI propunerea nu a trecut.
Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotir6re in forma redactati.

In urma votului exprimat proiectul de hotlr6re este votat cu unanimitate de

voturi ,,pentru" (l8).

6. Proiect de hotirffre privind aprobarea inchirierii prin licitafie publici, pe o

perioadi de 5 ani, a unui teren in suprafafl l(unu) mp, situat in Municipiul
Motru, Bulevardul Trandafirilor, zona bloc 2, din totalul de 2366 mp teren
construc{ii, cu nr. cadastral 37972, teren ce aparfine domeniului public al
Municipiului Motru, in vederea amplaslrii unui panou publicitar LED,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdr6re ;i intreabd dacd sunt discufii.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Sanda Ion.

Dl. PreEedinte dd cuvAntul domnului Sanda Ion.
Dl. Sanda intreabd dacl firma i;i promoveazd produsele ei sau are ca obiect de activitate

publicitatea.
Dl. Primar rdspunde afirmativ domnului Sanda, spun6nd cd firma are ca obiect de activitate

publicitatea.
Dl. Iovan afirmd cd in Caietul de sarcini scrie cd. in caz de deteriorare a panoului publicitar
firma are dreptul sd fie despdgubita de cdtre Primdrie gi Consiliul Local Motru.
Dl. Primar precizeazd cd astfel de panouri sunt asigurate Ei cd zona este supravegheatd video,

fapt pentru care persoana,/persoanele care catzeazd deteriorarea pot fi identificate
;i trase la rdspundere.

Dl. Iovan intreab[ de unde se consumd energia electricd ce alimenteazd panoul publicitar.
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Dl. Primar rlspunde domnului Iovan cI procedura de montare a panoului publicitar se face in
urma licitaliei publice care cuprinde toate elementele, iar firmd cdgtigdtoare a

licitaliei va trebui sd ia toate avizele necesare, conform legislaliei.
Dl. Iovan menlioneazd, ca va face c6teva amendamente la proiectul de hotdrdre astfel inc6t

Consiliul Local Motru sd nu fie rdspunzdtor qi anume:
l. Contorizarea este in sarcina firmei contractante;
2. Consiliul Local Motru nu este rdspunzdtor in caz de deteriorare a panoului.
3. Se interzic reclamele electorale.

Dl. Preqedinle supune la vot primul amendament al domnului Iovan.
In urma votului exprimat amendamentul este votat cu 13 voturi ,,pentru" (Ardeiu

Rdzvan Remus, Collatu Neghina Constantin, Matei Gabriel, Petrigor Florentina Eugenia,
Olaru Nicolae, Pinoqanu Aurel, Mirgu Vasile, Giubelan Sorin, Chilulescu Niculina, David
Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioan qi Bdlan Vasile) qi 5 ,,ab1ineri" (Iorga Ion,
Petrescu Ilie, Pintea Dumitru, RuEef Nicolae qi Sanda Ion).
D-na. Secretar General afirm5 cd amendamentul a trecut.
Dl. Preqedinte supune la vot cel de-al doilea amendament al domnului Iovan.

In urma votului exprimat amendamentul este votat cu 16 voturi ,,pentru" (Ardeiu
Rdzvan Remus, Collatu Neghina Constantin, Matei Gabriel, PetriEor Florentina Eugenia,
Olaru Nicolae, Pinoqanu Aurel, Mirqu Vasile, Giubelan Sorin, Chilulescu Niculina, Iorga
Ion, David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin loan, B[lan Vasile, RuEe! Nicolae Ei

Sanda Ion) qi 2 ,,ablineri" (Petrescu Ilie qi Pintea Dumitru).
D-na. Secretar General afirmd cd amendamentul a trecut.
Dl. PreEedinle supune la vot cel de-al treilea amendament al domnului Iovan.

In urma votului exprimat amendamentul este votat cu 15 voturi ,,p€htru" (Ardeiu
Rdzvan Remus, Collatu NeghinS Constantin, Matei Gabriel, Petrigor Florentina Eugenia,
Olaru Nicolae, Mir;u Vasile, Giubelan Sorin, Chilulescu Niculina, Iorga Ion, David
Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioan, B6lan Vasile, Ruqe{ Nicolae qi Sanda Ion) ;i 3

,,ab1ineri" (Petrescu Ilie, Pinoganu Aurel gi Pintea Dumitru).
D-na. Secretar General afirmd cd amendamentul a trecut.
Dl. Preqedinte inviti consilierii locali sd facd propuneri pentru desemnarea reprezentanlilor

Consiliului Local Motru in Comisia de evaluare a ofertelor.
Dl. Ardeiu Rdzvan Remus propune pe domnul Sanda Ion.
Dl. Preqedinie supune la vot propunerea domnului Ardeiu Rizvan Remus.

In urma votului exprimat amendamentul este votat cu 16 voturi ,,pentru" (Ardeiu
Rdzvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Matei Gabriel, Petriqor Florentina Eugenia,
Olaru Nicolae, Pinoganu Aurel, Mirqu Vasile, Giubelan Sorin, Chilulescu Niculina, Iorga
Ion, David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioan, B5lan Vasile, Ruqe! Nicolae qi

Sanda Ion) ;i 2 ,,ablineri" (Petrescu Ilie gi Pintea Dumitru).
D-na. Secretar General afirmd cI propunerea a trecut.
Dl. Giubelan Sorin propune pe domnul Petrescu Ilie, dar domnul Petrescu Ilie refuzd

propunerea.
Dl. Iovan Sorin Ioan propune pe domnul Pinoqanu Aurel.
Dl. Pre;edinte supune la vot propunerea domnului Iovan Sorin Ioan.

In urma votului exprimat propunerea este votat[ cu 16 voturi ,,pentru" (Ardeiu
Rdzvan Remus, Matei Gabriel, Petriqor Florentina Eugenia, Collatu Neghind Constantin,
Olaru Nicolae, Pinoqanu Aurel, Mirgu Vasile, Giubelan Sorin, Chilulescu Niculina, Iorga
Ion, David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioan, Bdlan Vasile, Ruqe! Nicolae qi
Sanda Ion) Ei 2 ,,ab1ineri" (Petrescu Ilie qi Pintea Dumitru).
D-na. Secretar General afirmd c5 propunerea a trecut.

Avdnd in vedere cd nu mai sunt discufii, domnul Preqedinte supune la vot proiectul
de hotdrdre cu amendamentele;i propunerile votate.
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in urma votului exprimat proiectul de hotdr6re este votat cu 15 voturi ,,pentru"
(Ardeiu Rdzvan Remus, Matei Gabriel, PetriEor Florentina Eugenia, Collatu Neghind
Constantin, Olaru Nicolae, Pino;anu Aurel, MirEu Vasile, Giubelan Sorin, Chilulescu
Niculina, Iorga Ion, David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioan, Bdlan Vasile qi

Sanda ion) qi 3 ,,ab!ineri" (Petrescu Ilie, Pintea Dumitru Ei Ruqe! Nicolae).

7. Proiect de hotirire privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local
Motru in Consiliul de Administrafie al Colegiului Nafional George Coqbuc qi

al Liceului Tehnologic Motru, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re qi invitd consilierii locali sd facd propuneri pentru
desemnareareprezentanfilor Consiliului Local Motru in Consiliile de administralie.
Dl. Pintea Dumitru propune pe domnul Ruqe! Nicolae in Consiliul de administralie la
Colegiul Nalional ,,George Co;buc" qi pe domnul Sanda Ion in Consiliul de administralie la
Liceul Tehnologic Motru.
D-ra. Petri;or indeamnd sd nu ajungd Ei Colegiul Nafional ,,George Coqbuc" liceu, la fel ca

fostul Colegiu Tehnic Motru.
Dl. Primar afirmd cd pentru a fi corect desemnafi, reprezentanlii ar trebui sd facd parte din

partide diferite.
Dl. Ruqe! Nicolae refuzd, propunerea.
Dl. MirEu Vasile propune pe domnul Ardeiu R5zvan Remus in Consiliul de administra{ie la

Colegiul Nalional,,George Cogbuc"
Dl. Pre;edinte supune la vot propunerea domnului Mir;u Vasile.

In urma votului exprimat propunerea este votatd cu unanimitate de voturi
,,pentru" (18).
Dl. Preqedinte supune la vot propunerea domnului Pintea Dumitru pentru domnul Sanda Ion
in Consiliul de administralie la Liceul Tehnologic Motru.

in urma votului exprimat propunerea este votatd cu unanimitate de voturi
,,pentru" (18).

Av6nd in vedere cd nu mai sunt discufii, domnul Preqedinte supune la vot proiectul
de hotdrdre cu propunerile votate.

In urma votului exprimat proiectul de hotdr6re este votat cu unanimitate de voturi
,,pentru" (18).

8. Proiect de hotirAre privind alegerea preEedintelui de qedinfi pentru a
conduce lucririle ;edin{elor Consiliului Local Motru pe o perioadi de trei luni,
respectiv: mai, iunie ;i iulie 2022, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrAre qi intreab[ dacd sunt discufii.
Dl. Iovan propune pe domnul Ruqef Nicolae pregedinte de qedinld pentru urmdtoarele 3 luni.
Dl. Primar precizeazd cd prin proiectul de hotdr6re este propus domnul Mirqu Vasile.
Dl. Pintea afirmd c5 se pot face amendamente la proiectele de hotdrAre qi cd membrii

Consiliului Local iEi aleg preqedintele de qedinfd.
Dl. Preqedinle supune la vot propunerea domnului Iovan Sorin Ioan.

In urma votului exprimat propunerea este votatd cu 9 voturi ,,pentru" (David
Constantin, Sanda Ion, Pintea Dumitru, Huidu Vasile, Iorga Ion, Petrescu Ilie, Iovan Sorin
Ioan, RuEel Nicolae Ei B6lan Vasile) ;i 9 ,,ab1ineri" (Matei Gabriel, Petriqor Florentina
Eugenia, Ardeiu R6zvan Remus, Collatu Neghind Constantin, Olaru Nicolae, Pinoganu
Aurel, Mirqu Vasile, Giubelan Sorin gi Chilulescu Niculina).
D-na. Secretar General afirmi ci propunerea nu a trecut.
Dl. Preqedinte propune o pauzd, de doud minute pentru consultdri.
Dupd pa:uza de consultdri domnul David Constantin propune pe doamna Chilulescu Niculina
preqedinte de Eedinfa pentru urmdtoarele 3 luni.
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdrdre cu propunerea domnului David Constantin.
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in rl.rnu votului exprimat proiectul de hotdr6re este votat cu 16 voturi ,,pentru"
(Ardeiu Rdzvan Remus, Bdlan Vasile, Collatu Neghina Constantin, Matei Gabriel, Petriqor
Florentina Eugenia, Pino;anu Aurel, Mirqu Vasile, Giubelan Sorin, Chiplescu Niculina,
Iorga Ion, David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioan, Petrescu Ilie, RuEe[ Nicolae

Ei Sanda Ion) ;i 2 voturi ,,impotrivd" (Olaru Nicolae Ei Pintea Dumitru).

9. Proiect de hotirire privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile a

impozitelor qi taxelor locale qi amenzilor pentru anul 2023 cu rata inflatiei de
5,lo/o, ini{iator primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. PreEedinte citeqte proiectul de hotdrire qi intreabd dacd sunt disculii.
Nefiind discufii, domnul PreEedinte supune la vot proiectul de hotdr6re in forma redactatS.

In urma votului exprimat proiectul de hotdrire este votat cu 17 voturi ,,pentru" si
o ,,ab1inere" (Petrescu Ilie).

10. Proiect de hotlrire privind predarea produselor de colectare selectivl il
deqeurilor cltre S.C. Direc{ia Publici Motru S.A. in vederea repartizirii
cetifenilor satelor aparfinltoare Municipiului Motru care beneficiazi de
serviciul de salubrizare;

Dl. Pre;edinte citeqte proiectul de hotdr6re ;i intreabd dacd sunt disculii.
S-a inscris la cuvdnt domnul consilier local Sanda lon.
Dl. Pre;edinte d[ cuvAntul domnului Sanda Ion.
Dl. Sanda - apreciazd cd nu era necesard achizilia de pubele pe culori at6ta timp cAt gunoiul

nu este selectiv;
- menfioneazd cd in anul 2016 at mai fost implrlite cetilenilor de la sate pubele,

care au fost folosite in cu totul alte activitdli.
Dl. Primar - precizeazd cd in anul 2016 au fost distribuite cet[lenilor din satele aparlindtoare

municipiului 500 de pubele, care au fost achizilionate de societatea Direclia
Publicd Motru S.A.;

- aduce la cuno;tinla membrilor Consiliului Local Motru cd cele ll50 de pubele
qi 20 de containere, ce fac obiectul proiectului de hotdrdre, au fost achizilionate
de Primdria Motru qi era necesard achizilra lor pe culori pentru a se colecta
gunoiul selectiv, aqa cum impun normele europene.

- afirmd c5: - banii de la fondul de mediu, sau acea trasabilitate de care vorbeEte
domnul Matei, trebuie folosili pentru imbundtdlirea serviciului de salubrizare qi

in niciun cazin alte scopuri sau cu alte destinalii;
- suma din fondul de mediu a fost completatd de la bugetul local qi

s-au achizilionat pubelele pe culori.
- menlioneazd cd, s-a dat amend5 de Garda de mediu, amendd ce a fost pldtitd de

cdtre Primdria Motru pentru a nu se pierde proiectele, de;i ea ar fi trebuit plititd
de Direclia Publica Motru;

- spune c6: - nu avdzut sd se fi fbcut vreo reorganizare a societdfii, dar, in schimb,
s-au frcut angajdri de personal la T.E.S.A. si se urmlre;te mdrirea tarifelor;

- au fost reparate 40 de containere cu 1.200.000 lei (vechi) qi 70 de
bdnci (prin inlocuirea ldntelilor) cu 230 milioane lei (vechi);

- conducerea se pldnge ci nu sunt bani dar nu face nimic pentru a

presta servicii in scopul incasdrii de venituri.
Dl. Ruqe! face amendament ca tractorul din parcarea Primiriei sI fie distribuit societSlii
Direclia Publicd Motru S.A.
Dl. Primar spune cd - nu se va da acel tractor societilii Direclia Publicd Motru at6ta timp cAt

aceasti societate nu a avut grija de intrelinerea utilajelor pe care le are deja in administrare qi

folosin!d;
- nu s-a reparat o remorcd;
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- maqina de gunoi avea un vas in care se scurgeau reziduurile din
gunoi, dar acel vas nu mai este gi zeama se scurge din maqind lSs6nd un miros
greu de suportat;

- maqina directorului este la fel de neintrelinut[, husele fiind nespdlate
de ani de zlle;

- va veni control de la A.N.R.S.C. si societatea va trebui s5 dea

rdspunsuri pentru toate neregulile care sunt;
- Direcfia Public6 nu mai are contract de salubrizarein vigoare.

D-na. Secretar General afirmd cd proiectul de hotdr6re prevede predarea produselor de

colectare selectivd a deqeurilor, iar amendamentul nu are legdturd cu proiectul
de hotdrdre.

Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdr0re in forma redactati.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 15 voturi

,,pentru" qi 3 ,,abfineri" (Bilan Vasileo Petrescu llie ;i Pintea Dumitru).

12. Probleme curente:
1. Raport privind modul de ducere la indeplinire a prevederilor Planului de ordine Ei

siguran{I publicl al Municipiului Motru in anul202l;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de Raport.

2. Adresele Direcfiei Publice Motru S.A:
Nr.3660/01.04.2022 inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.: 217101.04.2022
Nr.3819/04.04.2022 inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.: 226105.04.2022
Nr.3785/04.04.2022 inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.: 227105.04.2022
Nr.3942107.04.2022 inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr.: 229107.04.2022
Nr.3976/08.04.2022 inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr.: 234108.04.2022

Dl. Matei Anton Daniel cere domnului Pregedinte permisiunea de a lua cuvdntul.
Dl. Preqedinte d5 cuv6ntul domnului Matei Anton Daniel.
Dl. Matei afirmd cI a inaintat 5 adrese la Consiliul local Motru dintre care o adresd priveqte

$trandul Municipal ce nu poate fi deschis in situalia in care nu sunt repartizate sumele
solicitate; o adresd face referire la sediul de la Ploqtina care pentru a putea fi folosit necesitd
reparalii.
Dl. Primar precizeazd cd societatea Direcfia Publicd Motru S.A. a ftcut o solicitare pentru

repartizarea spafiului qi nicidecum nu a solicitat ca spaliul sd fie reparat pe

cheltuiala Primdriei. DacI se solicita repararea clddirii pe cheltuiala Primdriei,
spaliul ar fi fost repartizat altcuiva, av6nd in vedere c[ solicit5ri au mai fost.

Au loc disculii in contradictorii, fapt care duce la crearea de zarvd, in sala de ;edinfa.
Dl. Primar se ridicd pentru a pdrdsi sala de gedinf6.
Dl. MurdealS - indeamnd sd fie inregistrate qedinlele Consiliului Local Motru pentru a nu mai

fi scandal;
- afirmd cd nu s-a linut cont de contribulia dumnealui la bugetul local in

calitate de persoand juridicd qi investitor, frcdndu-se diverse comentarii la
adresa dumnealui;

- precizeazd cd nu existd o coalilie qi nu se trece peste resentimente;
- anunld cd o sd vind in fiecare qedinfd a Consiliului Local Motru pentru a pune

cdte o intrebare;
- intreabd pe domnul Primar de ce schimbd bordurile din zona L- urilor p6na la

Tricotaje.
Dl. Primar rdspunde domnului Murdeald cd bordurile sunt schimbate inbaza unui proiect ce

trebuia frnahzat in termen de 15 zile, dar ale cdrui lucrdri s-au prelungit.
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Dl. Olaru intreabd pe domnul Murdeald cum consideri dumnealui cd poate conduce Clubul
Sportiv ca delindtor a lYo din acfiunile Clubului qi Consiliul Local Motru nu, deqi
define 98% din acliunile Clubului.

Dl. Murdeald rdspunde cd pldteqte lunar bani la bugetul local pe l6ngA faptul c[ este acfionar
la Clubul Sportiv.

Dl. Jianu afirmd cd a adresat intrebdri in qedinla ordinard a Consiliului Local Motru din luna
martie gi nu a primit rdspuns.

Au loc disculii in contradictoriu, se ueeazd agitalie, consilierii locali se ridicd de la
locurile dumnealor Ei pdrisesc sala de qedinld qi qedinla nu poate continua, degi ordinea de zi
a qedinlei nu este parcursd. Ultimul subpunct (3) de la punctul 12 Probleme curente nu a
fost discutat.

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

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR
V STRO A
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