
Proces - verbal

incheiat azi 28.07.2022 q ocazia convocdrii qedin{ei ordinare a Consiliului Local
Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a frcut online, materialele au fost
scanate ;i trimise de angajatele Aparatului Permanent al Consiliului l-ocal Motru online, pe

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

$edinfa se desfEqoard la sala de ;edinle a Consiliului Local lVlotru din cadrul Casei
Multiculturale Motru.

La Eedinla sunt prezenli to{i cei 19 consilieri locali in funclie, domnul Morega
Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al
municipiului Motru, funclionari publici din cadrul Primariei Mr)tru, doamnele Lonea
Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru
qi cetSleni.

Doamna Secretar General menlioneaza ca ;edinla este statutard, fiind prezenli 19

consilieri locali.
Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al gedinlei ordinare a

Consiliului Local Motru din data de 30.06.2022.
in ,,.rna votului exprimat procesul verbal al qedin{ei rlrdinare din data de

30.06.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (19).
Doamna Secretar General roagd Preqedintele de sedintir, doamna Chilulescu

Niculina, sd preia lucrdrile gedinlei.
D-na. Pregedinte citegte

Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotlrire privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului
Urbanistic General qi a Regulamentului Local de Urbarrism al Municipiului
Motru, precum qi a Planului de Mobilitate Urband Dur:lbili al Municipiului
Motru, ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrire privind darea in administrare a unor bunuri imobile,
proprietate publicl a municipiului Motru cltre Uniti{ile de invi{Imf,nt din
Municipiul Motru, inifiator Primar Ec. Morega Costel Coslnin;

3. Proiect de hotirf,re privind acordul Consiliului Local Mot ru pentru inchiderea
balconului apartamentului nr.8, scara C, etaj l, blocul M 8, Bulevardul GIrii
nr.4 Municipiul Motru, de{inut cu contract de inchirir're de cltre domnul
Ploscaru Iacob, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

4. Proiect de hotirf,re privind alegerea pre;edintelui de qedirr{I pentru a conduce
lucrlrile qedin{elor Consiliului Local Motru pe o perioadl rle trei luni, respectiv:
august, septembrie qi octombrie 2022, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

5. Probleme curente:
l. Raport privind activitatea asisten{ilor personali ai pertoanelor cu handicap

grav din Municipiul Motru, semestrul | - 2022, inregistrat la Primlria
Municipiului Motru sub nr.26220120.07.2022;
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2. Adresa nr.4617104.07.2022 a S.C. UATAA Motru S.A., inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr.438104.07.2022.

3. Adresa Poli{iei Municipiului Motru nr. 359116130.06,2022,, inregistratl la
Primlria Municipiului Motru sub nr.24647 106.07.2022;

4. Demisia doamnei Sachelarie Nela - Slndica din comisiile de selectie numitl
prin HCL nr.74 qi75127.05.2021.

D-na. PreEedinte supune la vot ordinea de zi a;edinlei.
In urma votului exprimat ordinea de zi este votat;I cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).

Pentru suplimentarea ordinii de zi sunt:
1. Proiect de hotlrire privind aprobarea documentatie'i tehnice D.A.L.I si

principalii indicatori tehnico-economici precum si acordul privind asigurarea si
sus{inerea contribufiei financiare aferente cheltuielilor implementirii proiectului
care nu sunt finan(ate de AFM pentru obiect.ivului de investi(ii
,'MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBI,IC IN MUNICIPIUL
MOTRU", ini{iator primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea modificlrii indicatorilor economici din
HCL Motru nr.123127.08.2018 ca urmare a actualizdrii Dr:vizului General (faza
PT) pentru obiectivul "iMBNUNArAlmna CALITATII VIETII IN
MUNICIPIUL MOTRU - COMPONENTA - CONSI'RUIRE BLOC DE
LOCUINTE SOCIALE", ini(iator Primar Ec. Morega Coslel Cosmin;

3. Raport semestrial privind activitatea de solu{ionare a peti(iilor ianuarie-iunie
2022l

4. Comunicatul nr. 27060128.07.2022, inregistrat la Consiliul Local Motru sub nr.
472t28.07.2022;

5. Demisia doamnei Birdeanu Ana-Maria din comisiile de selecfie numitl prin
H.C.L. nr. 7 4 ;i 7 5127 .05.2021l
D-na. Pre;edinte menlioneazd cd proiectele de hotdrAre au fc,st avizate favorabil de

Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Motru, iar de restul materialelor s-a luat act gi

supune la vot suplimentarea ordinii de zi a gedinlei.

In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi l fost votati cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

P-ru. PreEedinte supune la vot ordinea de zi in totalitate.
In urma votului exprimat ordinea de zi in totalitate a fost'votatl cu unanimitate

de voturi ,,pentru" (19).

Se trece la votarea proiectelor de hotdrdre

1. Proiect de hotlrire privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului
Urbanistic General qi a Regulamentului Local de Urbarrism al Municipiului
Motru, precum qi a Planului de Mobilitate Urbani Durrrbili al Municipiului
Motru, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre qi intreabd dacd sunt discu!ii.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali: Olaru Nicolae, David Constantin qi Petrescu
Ilie.
D-na. Pre;edinte dI cuvdntul domnului Olaru Nicolae.
Dl. Olaru - afirmd cd este cetdlean al satului Rogiula Ei qtie cd au fost disculii incd din anul

2007 cu privire la interdic(ia de construire;
- menlioneazd cd. deEi s-a frcut un studiu in zond cu privire la alunecdrile de teren

nu ;tie ce s-a hotdrdt;
- intreabd ce se poate face pentru a se ridica restriclia de construire;
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- precizeazd ci cetdlenii nu pot sI construiascd, sd facd un gard gi nici mdcar
lucrdri de consolidare a caselor.

D-na. Pre;edinte dd cuvAntul domnului David Constantin.
Dl. David afirmd cd: - un orag fErd P.U.G. este zero pentru cd nu se poate construi nimic;

- luarea unei hotdr6ri care vitregeEte cetdlenii nu :ste bun6;
- UAT Cltunele nu are instituite planuri de lisc de alunecare deqi

C.E.O. plSteqte de ani buni despdgubiri cetdlenilor din acea zon[ pentru terenurile ;i casele

afectate de lucrdrile miniere;
- in comparalie cu UAT Catunele, municipiul Mctru este prins in harta

de risc de alunecare degi la Roqiula nu au fost despdgubifi cetdlenii ca la Cdtunele;
- trebuie ,a scoatem Roqiula din zona de alunecare pentru cd nu este o

localitate afectatd de lucrdrile miniere si nici de altd naturS;
- este de acord cu proiectul de hotirdre, dar sd fie scos satul Roqiu(a din

context;
- voteazd, proiectul de hotdrAre cu condilia ca Roqiula sE nu fie vitregitd,

astfel inc6t oamenii si poatd construi qi sa iEi poatd continua viala.
D-na. Pregedinte dd cuvdntul domnului Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu - spune cd este nedrept ca cetdlenii municipiului Motru ca:e locuiesc in zonele in

care este restricfionatd construirea sd fie vitregili;
- menlioneazd, cd Ei in mandatul trecut a suslinut sd se ridice restriclia de

construire pentru ca cetSlenii care locuiesc in zonele cu restriclie de construire
sd poatd construi;

- afirmd cd cetdlenii din Roqiula meritd respect.
Dl. Nebunu (cetdlean al municipiului Motru cu domiciliul in Ro;iu!a) solicitd doamnei

Pre;edinte sd ii permitd sd faci cdteva precizdri.
Afirmd cd nu este rdu intenlionat dar de ani de zile umblii pe la toate instituliile
statului pentru ridicarea restricfiei de construire ;i i s-a spus cd acest lucru este

de competenla Consiliului Local Motru.
Menlioneazd, cd a depus in nenumdrate rAnduri solicit;iri la Primdrie pentru
ridicarea restricliei de construire gi a participat la qedir,fele Consiliului Local
Motru in care a ridicat aceeaqi problemd Ei la care i s-a spus, tot in Consiliul
Local Motru, de cdtre doamna Mariulu, cd se vor face studii qi dup5 frnahzarea
acestora se poate ridica restriclia de construire.
Spune cd studiul s-a realizat;i finalizat incl din anul .2019, dar restriclia de

construire nu s-a ridicat, cetdlenii din Roqiula afldndu-se in aceeagi situatie de

imposibilitate de construire.
Precizeazd ci toate autorit[lile au spus cI in anul 2022 e><pird PUG - ul qi cd se

va ridica restriclia, iar acum s-a trezit c[ se prelunge;te cu incd l0 ani.
Afirmd cd sunt persoane care nu vor mai prinde noul PUG, care, din punctul
dumnealui de vedere, nici peste 20 de ani nu se va face.

Dl. Primar - spune cd este adevdrat cd s-a discutat problema restricliondrii construirii in urmd
cu c61iva ani qi cd este ultimul care s-ar opune ridicarii restricliei de construire;

- afirmd cd este de acord sd se construiascd cdt mai muh pentru cd acest lucru
inseamnd taxe qi impozite mai multe incasate la bugetul local;

- dd citire art. I din proiectul de hotlr6re care precizeazd. c6: ,,Se aprobd
prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General Ei a

Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Motrr, precum qi a Planului
de Mobilitate Urband Durabili al Municipiului Motru pind la aprobarea noilor
planuri, dar nu mai mult de l0 ani".

- precizeazd cd.: - in situalia in care nu este aprobat proier:tul de hotdrAre pentru
prelungirea termenului de valabilitate al PUG - ului nu se va mai putea emite
nicio autoriza\ie de construire in tot municipiul Motru;
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- prelungirea se face doar pdnd la aprobarea noilor planuri, aga

cum se precizeazd Ei in art. I al proiectului de hotdr6re;
- nu Etie cdt va dura aprobarea noilor plarruri, motiv pentru care

s-a mers pe termenulprecizat de legislalia in vigoare (Legea nr. 350/2001) ,,nu
mai nrult de l0 ani", dar nu inseamnd ca PUG -ul se prelunge;te l0 ani;

- iqi doreqte ca termenul sa fie cdt mai scurt;
- Consiliul Judelean a trimis adresd prin care atrage atenlia cd

PUG - ul expird qi trebuie prelungit;
- s-a efectuat studiul geotehnic gi s-au menlinut zonele de risc

pentru 15 localit5li din jude!, localitali printre care se afl5 qi Motru.
Dl. Preda intreabd dacd vreun funclionar a solicitat sd se evalueze starea de fapt din satul

Roqiu{a.
D-na. Mihu spune cd: - s-a realizat un studiu ;i s-a aprobat prin HotdrArea Consiliului

Judefean din20l9
- s-au frcut 5 foraje la Motru, iar in urrna realizdrii studiului

geotehnic s-au menlinut zonele de risc, care sunt menlionate in referat;
- conform Legii nr. 350l200ltrebuie prelungit PUG - ul pentru a se

putea emite autorizalii in municipiul Motru.
Dl. David roagd funclionarii din cadrul serviciului urbanism Ei amenajarea teritoriului sd-i

pun la dispozilie documentele firmei care a efectuat studiul.
Dl. Huidu intreabd dacd printr-o hotdr6re de consiliul local se poate: prelungi PUG -ul cu

amendament de scoatere a zonei de risc din satul Rogiu{a.
D-na. Mihu rdspunde domnului Huidu cd se poate ridica restriclia de construire prin

hotf,r6rea de aprobare a noului PUG.
D-na. Udrea precizeazd, cd pdnd la aprobarea unei noi hotdrdri de consiliu local se va intocmi

un caiet de sarcini care va fi scos la licitalie gi se va face: dezbatere publicd, iar
interdicfia se va ridica in momentul aprobdrii caietului de sarcini.

Domnul Iovan solicitd documente justificatoare, nu pdreri personale.
Dl. David solicitd studiul geotehnic qi toate documentele emise de firma care a realizat

studiul.
D-na. Udrea rdspunde domnului David cd poate oricAnd veni la f,rimdrie sd vadf, toate

documentele.
D-na. Pregedinte dd cuv6ntul domnului Mir;u Vasile.
Dl. Mirqu - menfioneazd,cd, problema restricliei de construire in satul Roqiufa este veche;i

cunoscutd;
- spune cd cetdlenii au dreptate, dar nu trebuiejudecat din punct de vedere politic;
- precizeazd cd are incredere in domnul Primar qi funclionarii publici din cadrul

primdriei cI fac tot ce este posibil din punct de vedere le gal qi toate procedurile
ce se impun pentru a ajuta cetdfenii din satul Roqiufa.

Se creeazd zarvd in sal6 datoritd pdrerilor in contradictoriu cu privire la proiectul de
hotir6re de prelungire a PUG - ului.Dl. Petrescu nu permite celor rlou[ funclionare de la
urbanism sd prezinte situalia qi ridicd tonul la acestea jignindu-le, ;rfirm6nd de asemenea
faptul cd doamna secretar general are obrazul gros.
D-na. Preqedinte dd cuvdntul domnului Giubelan Sorin.
Dl. Giubelan spune cd are rug[mintea de a se respecta legea, specialiEtii, pregedintele de

qedinld astfel incdt sd se poatd discuta cu calm, in ordine qi disciplinS, pentru a
se putea da un vot legal gi favorabil cetdfenilor.

D-na. Preqedinte afirmd cd se poate ajunge la un consens daci se menline starea de calm qi se

suslin pdrerile pe un ton adecvat.
Dl. Petrescu spune cd din anul 2006 se discutd aceastd problem[ ;i nu r,e rezolvd. nimic.
Dl. Ivdni; (ziarist) spune cd firma care a realizat studiul a stabilit ci nu e zond de risc la

Rogiula.
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D-na. Udrea contrazice spusele domnului Ivdniq, menfionAnd cd documentele in care se

menlioneazd menlinerea zonei de risc la Roqiula existd lit serviciul urbanism qi

oricine este interesat poate veni sd le studieze.
DI. Primar - afirmd cd toate documente trebuiau solicitate ;i discutate in gedinlele de comisii,

nu in qedinla de plen;
- spune ca PUG - ul trebuie prelungit cu sau frrd amendarnente, pentru a putea fi

intocmit caietul de sarcini, fdcutd dezbatere publica qi rezolvatd problema
restricliei de construire in zonele declarate cu risc.

Dl. Giubelan spune ca dupa aprobarea prelungirii PUG - ului restriclia de construire r[mdne
doar pentru anumite zone din RoEiula, Leurda Ei Plogtina.

D-na. Mihu confirmd ceea ce a spus domnul Giubelan, precizAnd cd n:stricfiile de construire
sunt doar pentru anumite porliuni din satele enumerate.

Dl. Primar - spune c[ termenul de,,nu mai mult de 10 ani" este precizat de lege, nu a fost
opliunea dumnealui;

- afirmd ca iqi doreqte sd se facd noul PUG in mai pufin de trei luni, dar toatd
lumea Etie cd nu e posibil;

- menlioneazd cd se poate face amendament la proiectul de hotdrAre, dar PUG - ul
trebuie prelungit.

Dl. Olaru face urmitorul amendament: ,,in cazul in care ne permite legislalia gi studiul, se

ridic[ interdiclia de construire".
Dl. Nebunu spune cd nu permite legislalia. Acesta are un comportament neadecvat ddnd cu

palma in masd.

Nemaifiind disculii doamna Preqedinte supune la vot amendamentul la proiectul de

hotdrdre fEcut de cdtre domnul consilier local Olaru Nicolae.
ir, ,r.ma votului exprimat amendamentul este votat cu 10 voturi ,rpentru"

(Ardeiu Rizvan Remus, Matei Gabriel, Colfatu Neghinl Const:antin, Olaru Nicolae,
Pinoqanu Aurel, Mir;u Vasile, Giubelan Sorin, Chifulescur Niculina, Petri;or
Florentina Eugenia qi Preda-Dochinoiu Florin) qi 9 ,,ab{ineri" (Bilan Vasile, David
Constantin, Huidu Vasile, Iorga lon, Iovan Sorin Ioan, Petrescu IIie, Pintea Dumitru,
Ruqe( Nicolae;i Sanda Ion).

D-na. PreEedinte supune la vot proiectul de hotdr6re cu anrendamentul votat.
ir, ,r.ma votului exprimat amendamentul este votat cu l0 voturi ,,pentru"

(Ardeiu Rizvan Remus, Matei Gabriel, Colfatu Neghinl Const;rntin, Olaru Nicolae,
Pinoqanu Aurel, Mir;u Vasile, Giubelan Sorin, Chi{ulescur Niculina, Petr[or
Florentina Eugenia qi Preda-Dochinoiu Florin) qi 9 ,,ab{ineri" (B5lan Vasile, David
Constantin, Huidu Vasile, Iorga lon, Iovan Sorin Ioan, Petrescu llie, Pintea Dumitru,
RuEe( Nicolae ;i Sanda Ion).

2. Proiect de hotirire privind darea in administrare a unor bunuri imobile,
proprietate publicl a municipiului Motru citre UnitI(il,r de invi{imint din
Municipiul Motru, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosrnin;

D-na. Pre;edinte citeqte proiectul de hotdr6re qi intreabl dacd sunt discrrlii.
Nemaifiind disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire esle votat cu 18 voturi
,rpentru" qi o ,rab{inere" (Ruqef Nicolae).

3. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Molru pentru inchiderea
balconului apartamentului nr.8, scara C, etaj l, blocul M 8, Bulevardul Girii
nr.4 Municipiul Motru, de(inut cu contract de inchiriere de cltre domnul
Ploscaru Iacob, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. PreEedinte citegte proiectul de hotf,rdre si intreabd daci sunt discrrlii.
Nemaifiind discutii proiectul de hotdrAre este supus la vot.
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in ,.-u votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (19).

4. Proiect de hotirdre privind alegerea preqedintelui de qedin{5 pentru a conduce
lucrlrile ;edin(elor Consiliului Local Motru pe o perioadi rle trei luni, respectiv:
august, septembrie qi octombrie 2022, ini{iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

D-na. Pre;edinte citeqte proiectul de hotdr6re.
Dl. Petrescu propune pe domnul Ardeiu Rdzvan Remus.
D-na. Pre;edinte supune la vot propunerea domnului consilier local Pet.rescu Ilie.

In urma votului exprimat propunerea este votatd cu unanimitate de voturi
,rpentru" (19).
Nemaifiind discu(ii proiectul de hotdrdre este supus la vot.
D-na. Preqedinte supune la vot proiectul de hotir6re cu propunerea votatd.

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

5. Proiect de hotirire privind aprobarea documenta(iei tehnice D.A.L.I si
principalii indicatori tehnico-economici precum si acordul privind asigurarea si
sus(inerea contribu{iei financiare aferente cheltuir:lilor implementirii
proiectului care nu sunt finan{ate de AFM pentru obit:ctivului de investifii
,'MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBL,IC IN MUNICIPIUL
MOTRU", ini{iator primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Pregedinte cite;te proiectul de hotdr6re qi intreabS dacd sunt disc"rjii.
Nemaifiind di:culii proiectul de hotdr6re este supus la vot.

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

6. Proiect de hotlrire privind aprobarea modificirii indicartorilor economici din
HCL Motru nr. 123/27.08.2018 ca urmare a actualizirii De,vizului General (faza
PT) pentru obiectivul "iMBUNATATIREA CALITATII vIETII IN
MUNICIPIUL MOTRU - COMPONENTA - CONST'RUIRE BLOC DE
LOCUINTE SOCIALE", inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte cite;te proiectul de hotdrdre Ei intreabd daci sunt disc,rlii.
Nemaifiind disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

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

7. Probleme curente:
1. Raport privind activitatea asisten{ilor personali ai penroanelor cu handicap

grav din Municipiul Motru, semestrul | - 2022, inregistrat la Primiria
Municipiului Motru sub nr.26220 120.07 .2022;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de raport.

2. Adresa nr.46l7/04.07.2022 a S.C. UATAA Motru S.A., inregistrati la
Consiliul Local Motru sub nr.438104.07.2022.
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adres5.

3. Adresa Poli{iei Municipiului Motru nr. 359116130.06,2022, inregistratd la
Primiria Municipiului Motru sub nr.246 47 106.07.2022;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adresd.

4. Demisia doamnei Sachelarie Nela - Slndica din comisiile de selectie numiti
prin HCL nr.74 ;i75127.05.2021.
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Membrii Consiliului Local Motru au luat act de demisie.

5. Raport semestrial privind activitatea de solu{ionare a pt:ti(iilor ianuarie-iunie
2022;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de raport.

6. Comunicatul nr. 27060128.07.2022, inregistrat la Consiliul Local Motru sub
nr. 472128.07.2022;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de comunicat.

7. Demisia doamnei Birdeanu Ana-Maria din comisiile drl selectie numiti prin
H.C.L. nr. 7 4 si 7 5127 .05.2021.
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de demisie.

D-na. Pregedinte intreabd dacd mai sunt disculii.
Nemaifiind discufi, doamna PreEedinte declarard lucrdrile Eedin{ei inchise

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

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR
CHITULESCU NICULINA STROES
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