
Proces - verbal

incheiat azi 30.06.2022 cl ocazia convocdrii qedintei 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 Local Motru online, pe

adresele de e-mail, membrilor Consiliului Local Motru, domnului Primar - Morega Costel

Cosmin qi doamnei Secretar General - Stroescu Gina.
gedin[a se desfigoard la sala de ;edinle a Consiliului Local Motru din cadrul Casei

Multiculturale Motru.
La ;edinla sunt prezenli 18 consilieri locali in funclie, domnul Morega Costel

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

municipiului Motru, domnul Constantinescu Jean - Director la societatea Direclia Publica

Motru S.A., doamnele Arjoca Viorica - $ef Birou Financiar Contabil 9i Rdducu Mihaela

Loredana - $ef birou resurse umane, salarizare din cadrul Direcliei Publice Motru S.A.,

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

Consiliului Local Motru qi cet[leni ai municipiului Motru.
Doamna Secretar General menlioneaza c[ ;edinla este statutard, fiind prezenli 18

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

Consiliului Local Motru din data de 10.06.2022.

ir, ,.-u votului exprimat procesul verbal al qedin(ei extraordinare din data de

10.06.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

Doamna Secretar General roagd PreEedintele de ;edinJd, doamna Chilulescu

Niculina, sd preia lucrdrile Eedinlei.
D-na. Pregedinte cite;te

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirire privind arondarea Creqei din cadrul Direc{iei Publice de

Asistenfl qi Protec(ie Sociall Ia Grldini(a cu Program Prelungit nr. I din
Municipiul Motru, judeful Gorj, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotirire privind aprobarea tarifelor orare pentru calculul devizelor
in activitatea S.C. Direc(ia Publici Motru S.A. incepind cu 01.07.2022, ini{iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

3. Probleme curente:
1. Adresa Ministerului Dezvoltlrii, Lucririlor Publice gi Administrafiei nr.

59.325/30.05.2022,, inregistrati la Primlria Municipiului Motru suh nr.
21194108.06.2022.

2. Adresa doamnei Dobri{oiu Luciana nr. 2114.06.2022, inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr. 414115.06.2022;

D-na. Pre;edinle supune la vot ordinea de zi a Eedinlei.
in urma votului exprimat ordinea de zi este votati cu unanimitate de

voturi rrpentru" (18).
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in afara ordinii de zi mai este un proiect de hotdrire qi o adres6, respectiv:

l. Proiect de hotlrire privind indreptarea erorii materiale survenite in cuprinsul
anexei la H.C.L. nr. 66/10.06.2022,,privind preluarea de la Consiliul Jude{ean Gorj

;i darea in administrare citre Consiliul Local Motru pe o perioadd de I0 ani a unui
tronson din DJ 671 B ce travers eazi intravilanul qi extravilanul Municipiului
Motru, pentru construirea unei piste de biciclete", ini{iator Primar Ec. Morega

Costel Cosmin;
2. Adresa doamnei Dobri{oiu Luciana nr. 3 din 25.06.2022, inregistrati la C.L. Motru

sub nr. 423129.06.2022.
D-na. Pregedinte menlioneazd cd proiectul de hotdr6re a fost avizat favorabil de

Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Motru qi supune la vot suplimentarea ordinii

de zi a Eedinfei.
in urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi a fost votati cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

D-na. PreEedinte supune la vot ordinea de ziin totalitate.

ir, ,rrma votului exprimat ordinea de zi in totalitate a fost votatl cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).

Se trece la votarea proiectelor de hotdr6re.

l. Proiect de hotirflre privind arondarea Creqei din cadrul Direc{iei Publice de

Asistenfl Ei Protecfie Sociali la Grldinifa cu Program Prelungit nr. I din
Municipiul Motru, jude{ul Gorj, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte cite;te proiectul de hotdrdre ;i intreabl dacd sunt disculii.

Domnul Primar doregte s[ facd cdteva precizdri.

D-na. Preqedinte dd cuv6ntul domnului Primar.

Dl. Primar - precizeazd cd au fost c6teva disculii din partea angajatelor cre;ei cu privire la
proiectul de hotdr6re, dar situalia le-a fost prezentatd pe larg gi infeleasf,;

- menfioneazd,cd in situalia in care proiectul de hotdr6re nu se aprobf,, creEa nu

mai poate funcliona frrd personalitate juridicd, avizele qi autorizaliile necesare;

- afirmd cd tot personalul va fi preluat de cdtre Grddinila nr. 1 Motru Ei pl5tit

conform grilei de salarizare.

Dl. Sanda spune cd asistentele sunt pldtite de Casa de Sdndtate.

Dl. Pintea afirmd ci nu toate angajatele vor rdm6ne asistente.

in sala de gedinld intrd domnul consilier local David Constantin, fiind prezenli to{i cei

19 consilieri locali.
D-na. PreEedinte intreabd dacd mai sunt discufii.
Nemaifiind disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

i1 u.ma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 10 voturi ,,pentru"
(Ardeiu R5zvan Remus, Matei Gabriel, Colfatu Neghinl Constantin, Olaru Nicolae,

PinoEanu Aurel, Mirqu Vasile, Giubelan Sorin, Chi{ulescu Niculina, Petriqor

Florentina Eugenia ;i Preda Florea), un vot ,,impotrivI" (Pintea Dumitru) ;i 8

,,ab{ineri" ( Bilan Vasile, David Constantin, Huidu Vasile,Iorga Ion, Iovan Sorin Ioan,

Petrescu Ilie, Ruqe{ Nicolae ;i Sanda lon).

2. Proiect de hotirffre privind aprobarea tarifelor orare pentru calculul devizelor
in activitatea S.C. Direcfia Publici Motru S.A. incepind cu 01.07.2022, iniliator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. PreEedinte cite;te proiectul de hotirdre qi intreabi dacd sunt disculii.
Se inscrie la cuvint domnul consilier local Iovan Sorin Ioan.

D-na. Preqedinte dd cuvAntul domnului Iovan Sorin Ioan.

Dl. Iovan - precizeazd cd, a solicitat o schi16 a bugetului Direc{iei Publice Motru qi a primit-o;
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- menlioneazd cd, vede in buget un rezultat pozitiv, fapt pentru care felicitd
angajalii societSlii Ei le ureazd succes in activitate.

Dl. Petrescu doregte sd gtie daci tarifele supuse aprobdrii vor acoperi, dupd aplicare,
cheltuielile qi datoriile acumulate, avdnd in vedere creqterea costurilor la
carburanli gi materiale de construcfii.

Dl. Constantinescu rlspunde afirmativ domnului consilier local Petrescu Ilie, frcAnd remarca
cd tarifele acoperd cheltuielile at6ta timp c6t prelul la combustibili nu se va mai
majora.

D-ra. Petrigor solicitd sd se facd un audit la societatea Direclia Publica Motru S.A. pentru a se

cunoaEte situalia reald. a societdfii.
Dl. Primar precizeazd cd se va face audit la societatea Direclia Publicd Motru S.A. qi

Raportul de audit va fi adus la cunoqtinld Consiliului Local Motru.
Dl. Preda solicitd sd fie prezentate Consiliului Local Motru contractele de mandat.

D-na. PreEedinte intreabd dacd mai sunt disculii.
Nemaifiind discu{ii proiectul de hotdr6re este supus la vot.

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

3. Proiect de hotirflre privind indreptarea erorii materiale survenite in cuprinsul
anexei la H.C.L. nr. 66/10.06.2022,,privind preluarea de Ia Consiliul Jude{ean
Gorj qi darea in administrare citre Consiliul Local Motru pe o perioadl de l0
ani a unui tronson din DJ 671 B ce traverseazi intravilanul Ei extravilanul
Municipiului Motru, pentru construirea unei piste de biciclete", inifiator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

D-na. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re ;i intreabd dacd sunt discufii.
Nemaifiind diicufii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

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

4. Probleme curente:
1. Adresa Ministerului Dezvoltirii, Lucririlor Publice gi Administra{iei nr.

59.325/30.05.2022, inregistrati la Primiria Municipiului Motru sub nr.
21194108.06.2022.

Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adres6.

2. Adresa doamnei Dobri{oiu Luciana nr. 2114.06.2022, inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr. 414115.06.2022;

3. Adresa doamnei Dobrifoiu Luciana nr. 3 din 25.06.2022, inregistratl la C.L.
Motru sub nr. 423129.06.2022.

D-na. Preqedinte prezintd. adresele doamnei Dobriloiu Luciana prin care se solicitd reparalii
la acoperiqul Pielei Centrale.

Dl. Sanda solicitd sE se facl o notd de constatare gi sd se realizeze reparafiile.
Dl. Primar afirmd cd se va deplasa o Comisie lafala locului gi va intocmi o notd de constatare

pe care societatea o va analiza ;i va propune o solulie, care va frprezentatd,
qi analizatd.la qedinlele comisiilor de specialitate ale lunii iulie.

D-na. Preqedinte intreabd dacd mai sunt discufii.
Se inscriu la cuvAnt consilierii locali: Rugef Nicolae, Petrescu Ilie, Giubelan Sorin,

Sanda Ion, Iovan Sorin Ioan, Olaru Nicolae qi Preda Florea.
D-na. PreEedinte d[ cuvdntul domnului Ruge! Nicolae.
Dl. Ruge! intreabd c6nd vor fi incepute lucr5.rile de reabilitare a Liceului Tehnic Motru.
Dl. Primar - afirmd cd lucrlrile de reabilitare au fost scoase de mai multe ori la licitalie ;i nu

s-a prezentat nicio firmd, deqi intre timp suma a fost majorati cu aproximativ 30
de miliarde lei (vechi);
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- precizeazd cd s-a incercat sd se dea prin achizilie direct6, dar nu a fost interesatd
nicio firmf, de construclii;

- menlioneazd, cd, nu se Etie care va fi situalia, avdnd in vedere ci institulia de

invdldmdnt, la momentul depunerii cererii de finanfare ;i accesdrii programului
de reabilitare, ayea rang de colegiu, iar la momentul actual este liceu si trebuie
avut in vedere ;i acest aspect pentru a nu fi probleme in viitor;

- roagd membrii Consiliului Local Motru ca in cazul in care identificd o solulie
pentru deblocarea situaliei aceasta sd fie prezentatd;

La mapa de qedinld este adresa societdlii Direclia Publici Motru S.A. nr.
6233129.06.2022, inregistratd la Consiliul Local Motru sub nr. 422129.06.2022, care

informeazd membrii Consiliului Local Motru cu privire la principalii indicatori
economico-financiari ai societdlii la data de 30.04.2022.
Dl. Primar - afirmd cd s-a reuqit deblocarea activitAlii societdlii, avdnd in vedere cl la data de

10.05.2022 datoriile erau de: 254.135,55lei la Aparegio; 116.433lei la Polaris
(pentru depunere la groapa de gunoi); 41.021,49 lei la energie electricd;
1.007.585 lei la bugetul de stat; 270.615,74Iei la impozite qi taxe Ei 375.100 lei
la furnizori;

- precizeazd. cd. a fost deschis qtrandul cu forfa de muncd a 8 - 10 angaja\i, intr-o
perioadd de aproximativ doul sdptdm6ni qi cu o cheltuiald de aproximativ
18.000 lei, nu de 3 miliarde lei (vechi) cdt se solicitase de vechea conducere;

- solicitd ca societatea sd ridice gunoiul selectiv pentru a reduce cheltuielile, altfel
poate face tariful gi 20 de lei/persoana/lund qi tot nu o si acopere cheltuielile
dacd gunoiul se ridici amestecat;

Dl. Mirqu menfioneazd cd sunt asocialii care depoziteazd gunoiul selectiv, doar cd trebuie
achizilionatd o maqind care s5-l ridice.

Dl. Primar - afirmd cd nu este neapdratd nevoie de achizilia unei maqini, deqi se fac demersuri
in acest sens, ci este suficient ca societatea sd stabileascd doud zile in sdptdm6nd
in care sd ridice gunoiul selectiv, aqa cum proceda cdndva;

- precizeazi ci maqinile de gunoi nu sunt intrelinute gi daca ar fi spdlatd o maqind
inainte de a ridica gunoiul selectiv nu ar fi nicio problemd.

D-na. Preqedinte dd cuvdntul domnului Petrescu Ilie.
Dl. Petrescu intreab[ care mai este situalia la societatea U.A.T.A.A.
Dl. Primar - spune cd a trimis in nenum6rate r6nduri adrese la societatea U.A.T.A.A. prin

care s-a solicitat sI se comunice care este situalia cazanului ;i magistralei qi ce
lucrdri se fac pentru punerea lui in funcfiune in sezonul rece, dar nu a primit
niciun rdspuns;

- precizeazd cdla momentul in care a expirat mandatul domnului Dobricd Tudor
in cont erau 32 miliarde lei (vechi), iar cheltuielile estimative pentru reparalia
cazanului erau de 25 miliarde lei (vechi).

D-na. Preqedinte dd cuvdntul domnului Giubelan Sorin.
Dl. Giubelan - solicitd o informare din partea societdfii U.A.T.A.A. care sd cuprind5: stadiul

reparaliilor la cazan ;i la instalafia de termoficare; pierderile calculate ca
urrnare a intreruperilor care au avut loc in fumizarea apei calde menajere Ei
sumele care sunt in cont, av6nd in vedere cd la plecarea domnului Dobricl
Tudor erau aproximativ 30 miliarde lei (vechi);
- precizeazd, cd, a primit rdspunsul de la societatea Direclia Publicd Motru S.A.,
solicitat in qedinlele Comisiilor de specialitate.

Dl. Petrescu - afirmi cd nu s-au ftcut investifii majore la cazan, ci doar cdrpeli pentru a putea
func!iona;

- precizeazd cd A.S.F.-ul a fost un proiect pilot care nu s-a realizat qi cd
graficele de reparalii ale cazanului vor fi prezentate.

Dl. Primar - spune cd nu vede a se incerca o solulie viabil5;
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- considerd ci trebuiau demarate lucrdrile de reparaliila cazan, astfel incdt sd se

intre in sezonul rece cu cazanul reparat.
- afirmd cd qi moara are o problemd in sensul cd nu mdrun{egte c[rbunele

suficient, fiind folosit bulgari.
Dl. David spune cdfrrdbani nu se poate face nimic, nici repara{ii qi nici investifii.
Dl. Primar - afirmd cd este imposibil sd se facd investilii din bugetul propriu pentru un nou

cazan, fiind vorba de aproximativ 185 miliarde lei;
- menfioneazd cd. este un proiect pentru o finanlare de 125 miliarde cu o

contribulie din bugetul local de 60 miliarde, dar,la fel ca la Colegiul Tehnic,
nu a venit nimeni la licitalie, deqi a fost scos in repetate r6nduri la licitafie.

D-na. Preqedinte dd cuv6ntul domnului Sanda Ion.
Dl. Sanda spune cI doar 10.200 de persoane pldtesc gunoi.
Dl. Constantinescu afirmd cd au fost 11.600 de persoane, iar acum mai sunt doar 9.600 de

persoane care pldtesc.
Dl Sanda - spune cd este aceastd situalia pentru cd societatea nu incheie contract. Mai

mult, la casele din oraq se aplicd taxa de salubritate, care nu a fost actualizatd,
din anul 2011 gi este in defavoarea societSfii, pentru cd se aplic6 pe gospoddrie
qi nu la numdrul de persoane;

- afirmd ci societate nu ridicd gunoiul selectiv, ba mai mult, il amestecd cu cel
menajer qi in sta{ia de sortare se face seleclia sau nu.

D-na. Pregedinte dd cuvdntul domnului Iovan Sorin Ioan.
Dl. Iovan afirmd cd toli cetdlenii din Motru sunt deranjafi de insectele care au aparut ;i

intreabd dacd se are in vedere vreo mdsurd.
Dl. Primar - spune cS,invazia insectelor nu este o problemd doar in Motru, ci e o problemd

generalizatd, sunt peste tot;
- precizeazd, cd societatea Direc{ia Publici Motru S.A. nu are licenld pentru

dezinsecfie;
- mentioneazd, cd au fost realizate lucrdri de stropire gi intrefinere a pomilor qi

gardurilor vii, dar acestea nu sunt suficiente pentru indepdrtarea insectelor.
D-na. Pre;edinte dd cuv6ntul domnului Olaru Nicolae.
Dl. Olaru spune cd mai mulli cetdleni soliciti sd se taie iarba de pe dig (Meri;).
Dl. Primar spune cd s6mbdtd se va tdia iarba din cimitir, dupi care se va tdia qi cea de pe dig,

de;i digul nu ne aparfine, fiind in administrarea Apelor Romdne.
Dl. Iovan intreabd conducerea societdlii Direcfia Publicd Motru S.A. cdt la sutS din contracte

sunt cu primdria qi c6t la sutd cu restul beneficiarilor.
D-na. Arjoca precizeazd, c[ propo(ia este de 50o/o cu primdria Ei 50% cu restul beneficiarilor,

iar inainte procentul cu primdria era mult mai mare, de aproximativ 70Yo.

Dl. Iovan considerd cd fErd o retehnologizare nu crede cd societatea va putea funcfiona.
Dl. Primar - menfioneazd.cd, s-au achizilionat pubele qi un tractor de aproximativ 9 miliarde

lei (vechi) qi se are in vedere achrzilia a doud lame (una pentru zdpadd qi una
pentru tdiatul ierbii) ce pot fi ataqate la tractorul achizi\ionat1,

- afirmd cd pentru moment atdt s-a putut face, iar pentru viitor se fac demersuri
pentru achizigiaunei maqini noi de gunoi;

- considerd cd primdria face tot ce poate pentru a susfine societatea, dar interesul

;i soluliile pentru funcfionare trebuie sd vind din partea societalii.
D-na. Pre;edinte dd cuvdntul domnului Preda Florea.
Dl. Preda intreabd in ce stadiu sunt lucrdrile de reabilitare la Casa de Culturd.
Dl. Primar - spune cd lucrdrile merg mai greu la Casa de Cultur6, dar nu se vor prelungi cu

mai mult de 2 - 3 luni. Se lucreazd intr-un ritm mai lent, dar e important cd nu
s-au sistat lucrdrile;

- presupune cd Ordonanla Guvemului 1512021, prin care firmele beneficiau de
ajustdri la costurile materialelor, a contribuit intr-un fel la stagnarea lucrdrilor,
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constructorii a;teptdnd sd vadd dacd pot sau nu si beneficieze de prevederile

legale.
D-na. PreEedinte intreabd dacd mai sunt discufii.
Nemaifiind discufi, doamna Preqedinte declarard lucrdrile qedinlei inchise.

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

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR
NICULINA STRO GINA
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