
Proces - verbal

incheiat azi 25.08.2022 cu ocazia convocdrii qedinlei ordinare a Consiliului Local
Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a lEcut 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.

$edin(a se desfEqoari la sala de qedinfe a Consiliului Local Motru din cadrul Casei

Multiculturale Motru.
La qedin{a sunt prezenli 18 consilieri locali din cei 19 in funclie, domnul Morega

Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al
municipiului Motru, funclionari publici din cadrul Primdriei Motru, doamnele Lonea
Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru
gi cetdleni.

Doamna Secretar General menlioneazl ca qedin{a este statutard, fiind prezenli 18

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

Consiliului Local Motru din data de28.07.2022.
Domnul consilier local David Constantin - intervine Ei menlioneazd cd nu trebuie sE

trecem ugor peste aprobarea prelungirii P.U.G. - ului qi propune sf, fie angajafi speciali;ti in
geologie qi urbanism la Serviciul U.A.T.l.A.D.C.;

- precizeazd cd a fost la primdrie qi

Serviciul U.A.T.l.A.D.C. i-a pus la dispozilie documentele cu privire la prelungirea P.U.G. -
ului, iar in urma analizei acestora a constatat cd s-au ftcut 3 proiecte mari cu privire la acest

P.U.G. (1. Analiza fizico-geograficd a teritoriului Ei analiza alunecirilor de teren identificate
qi delimitate la nivelul unitdlilor administrativ-teritoriale studiate; 2. Diagnostic privind
condiliile de producere qi efectele alunecdrilor de teren la nivelul unitAlilor administrativ-
teritoriale studiate; 3. Program de mdsuri privind prevenirea, alunecarea qi limitarea efectelor
alunecf,rilor de teren la nivelul teritoriului studiat);

-afirmd cd nu avdzut niciunde sd scrie si

nimeni nu spune cI nu se poate construi in acea zona (Ro;iu1a);
- roagd membrii Consiliului Local Motru

ca impreund sd meargd Ei sa viziteze zona Ei sd facd adresd cdtre Consiliul Judefean.
Dl. Primar spune domnului consilier local David Corrstantin cd nu il opreEte nimeni sd facd

adresd cdtre Consiliul Judefean.
Dl. David - afirmd cd in documentele citite se menlioneazd cd se pot face studii geotehnice

pentru fiecare construcfie in parte, trebuie plantali copaci, dar nicidecum nu este

interzisd construirea;
- precizeazd cd acesta este motivul pentru care nu va vota procesul verbal al

Eedinlei ordinare din data de28.07.2022 Ei indeamnd incd o datd sd fie angajali specialiEti la
Serviciul U.A.T.l.A.D.C.
Dl. Pintea afirmd cd nu s-a scris in procesul verbal tot ce s-a discutat la qedinld cu privire la

proiectul de hotdrAre de prelungire a P.U.G. - ului, ci doar s-a menlionat cd au

I



fost disculii in contradictoriu, motiv pentru care nici dumnealui nu voteazd

^ procesul verbal, insd nu precizeazd ce nu s-a scris.
In urma votului exprimat procesul verbal al qedin(ei ordinare din data de

28.07.2022 a fost votat cu l0 voturi ,,pentru" (Ardeiu RIzvan Remus, Matei Gabriel,
Nicolae, PinoEanu Aurel, Mir;u Vasile, GiubelanCol(atu Neghinl Constantin,

Sorin, Chifulescu Niculina, P r Florentina Eugenia qi Preda-Dochinoiu Florin) qi 8

,,abfineri" (Bllan Vasile,
Pintea Dumitru, Ru.se{ Nicolae

Doamna Secretar
data de 28.07.2022 a fost votat
Remus, s[ preia lucr[rile ;edinfei

Constantin, Iorga Ion, Iovan Sorin Ioan, Petrescu Ilie,
Sanda Ion).
- menfioneazd, cd procesul verbal al ;edinfei ordinare din

qi roagd Preqedintele de ;edin!d, domnul Ardeiu Rdzvan

Dl. Pregedinte citeEte

1. Proiect de hotlrire
furnizatl in sistem
incepind cu 01.09.2022,

2. Proiect de hotflrire
Programul Termoficare
proiectul,Modernizarea
0L02, ini{iator Primar Ec.

3. Proiect de hotlrire
administrativ -financiar,
directorii unitlfilor de

initiator Primar Ec.
4. Proiect de hotirfire p

tehnico-economici si

nApA DIN MUNICIPI

5.

obiectivul de investitii
PUBLIC DIN MUNIC

Proiectul ordinii de zi

aprobarea pre{ului local pentru energia termici
agen{ilor economici ;i populafiei municipiului Motru

tor Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
aprobarea participirii Municipiului Motru la

a graficului de e;alonare anual5 a pli{ilor, pentru

{iei de evacuare a zgurii qi cenu;ii din cazanul CR
Costel Cosmin;

d aprobarea Contractului cadru de management
se va incheia intre Primarul Municipiului Motru ;i
(Imint preuniversitar de stat din Municipiul Motru,
Costel Cosmin;

tehnico-economici ;i a devizului general pentru
ODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES
MOTRU - LOT 1", aprobat pentru finan(are prin

ul Motru, inregistrati la Consiliul Local Motru sub

aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor
a devizului general pentru obiectivul de investi{ii

,,EXTINDERE CANAL MENAJERA, BRAN$AMENTE/RACORDURI
LA RETEAUA DE APA CANALIZARE iN SATELE HORA$TI, LEURDA $I

MOTRU", aprobat pentru finan(are prin Programul
na{ional de investifii Saligny" precum Ei a sumei reprezentind categoriile

obiectivului, ini{iator

izare a lucrlrilor de

interven{ii, a

Programul na(ional de inv ,rAnghel Saligny", precum Ei a sumei reprezentind
categoriile de cheltuieli
ini{iator Primar Ec. Mo

6. Probleme curente:

de la bugetul Iocal pentru reahzarea obiectivului,
Costel Cosmin;

1. Raport privind Fondului Locativ din cadrul SC DIRECTIA
PUBLICA MOTRU in registrati sub nr.27 89 4 I 05.08.2022 ;

2. Adresa Asociafiei P Speran{a ;i Casei de Ajutor Reciproc a

Pensionarilor din M
nr. 489/09.08.2022.

Dl. Preqedintesupune la vot ordinea de zi a gedinlei.
In urma votului exprimat ordinea de zi este votati cu unanimitate de
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voturi rrpentru" (18).



Pentru suplimentarea ordinii de zi sunt

1. Proiect de hotirire p rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 ;i estimlri
2023 - 2025 prin dim cu suma de 12.247 mii lei qi Bugetul Institu{iilor Publice

Ei Activitlfilor Finanfate I
estimiri 2023 - 2025 prin
Morega Costel Cosmin;

sau Par{ial din Venituri Proprii pe anul 2022 qi

entare cu suma de 3 mii lei, ini{iator primar Ec.

2. Proiect de hotirire privin stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe

clldirile reziden{iale qi nereziden{iale pentru anul 2023., ini{iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

3. Adresa Direc{iei Publice Motru nr. 7243116.08.2022, inregistratd la Primiria
Municipiului Motru sub nr

4. Adresa Poli{ia
Municipiului Motru sub nr

5. Adresa Mobiltex SCM n
Motru sub nr. 2884911

28s9s/16.08.2022 ;
Motru nr. 358069117.08.2022, inregistratl Ia Primlria

29010st22.08.2022;
26118.08.2022, inregistratl la Primlria Municipiului

022,

vot suplimentarea ordinii de zi a qedinlei.
In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi a fost votatl cu

unanimitate de voturi ,,pentru" (18).
Dl. Pregedinte supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea votat6.
In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentatl a fost votatl cu

unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

Se trece la votarea proiectelor de hotdrdre.

1. Proiect de hotlrf,re privind aprobarea pre{ului local pentru energia termicl
furnizatl in sistem centralizat agen{ilor economici ;i popula{iei municipiului Motru
incepflnd cu 01.09.2022,inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. PreEedinte citeEte proiectul de hotdrAre si intreab[ dacd sunt disculii. Menlioneazd cd a
fost discutat in comisiile de specialitate ;i a primit aviz favorabil.

Nefiind disculii proiectul de hotdr6re este supus la vot.
lln urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea participirii Municipiului Motru la
Programul Termoficare ;i a graficului de eqalonare anual5 a plI{ilor, pentru
proiectul ,,Modernizarea Instala{iei de evacuare a zgurii;i cenu;ii din cazanul CR
0102, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre Ei intreabd daci sunt disculii. Menfioneazd. cd a
fost discutat in comisiile de specialitate ;i a primit aviz favorabil.

Nefiind discu{ii proiectul de hotdr6re este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).

Dl. Pre;edinte cd proiectele de hotdr6re au fost avizate favorabil de

Comisiile de Specialitate ale C liului Local Motru, iar de adrese s-a luat act gi supune la

3. Proiect de hotirire aprobarea Contractului cadru de management
administrativ -financiar, se va incheia intre Primarul Municipiului Motru ;i
directorii uniti{ilor de preuniversitar de stat din Municipiul Motru,
initiator Primar Ec. Costel Cosmin;

Dl. PreEedinte citegte proiectul d hotdrAre qi intreabd dacd sunt disculii. Menlioneazd. cd, a

fost discutat in cornis de specialitate qi a primit aviz favorabil.
Dl. Sanda spune cd este vorba de un contract de management cadru, stabilit de minister, dar

la acesta s-au fEcut cofnletari.
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Dl. Primar afirmi cd totul este pe lege
Dl. lovan menfioneaza cd doar cu privire la cladiri Ei terenuri consiliul local se poate

pronunla, pentru cd actul de

Dl. Primar spund ci nu s-a

apa(ine profesorilor
cu privire la actul de invildmdnt qi nici la organizarea

orelor de program.
Nemaifiind discu{ii proiectul de

In urma votului at proiectul de hotlrire este votat cu ll voturi
,,pentru" (Ardeiu RIzvan
Giubelan Sorin, Matei G

us, Col{atu Neghini Constantin, David Constantin,
Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, Pinoqanu Aurel,

Chifulescu Niculina, Petri;or Florentina Eugenia ;i Preda-Dochinoiu Florin) ;i 7

,,ab{ineri" (B5lan Vasile, Iorga Ion, Iovan Sorin Ioan, Petrescu Ilie, Pintea Dumitru,
RuEe{ Nicolae Ei Sanda Ion).

4. Proiect de hotlrire p aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor
pentru obiectivul de investi(ii
BRAN$AMENTE/RACORDURI

SATELE HORA$TI, LEURDA $I
pentru finan{are prin Programul

na{ional de investi{ii el Saligny" precum ;i a sumei reprezentind categoriile
de cheltuieli finan{ate de
Primar Ec. Morega Costel

bugetul local pentru realizarea obiectivului' inifiator
in;

Dl. Preqedinte citegte proiectul hotdrAre gi intreabd dacd sunt disculii. Menlioneazd cd. a

fost discutat in co de specialitate Ei a primit aviz favorabil

5. Proiect de hotlrfire
interven{ii, a

obiectivul de investi{ii
PUBLIC DIN MUNICIPI

contractului de

2 ani.
Nemaifiind disculii ploiectul de

In urma votului
de voturi ,,pentru" (18).

este supus la vot

aprobarea documentafiei de avizare a lucrlrilor de

tehnico-economici gi a devizului general pentru
DRUMURILOR DE INTERES

contract care se va derula pe o perioada de aproximativ

este supus la vot.
proiectul de hotirire este votat cu unanimitate

carea Fondului Locativ din cadrul SC DIRECTIA
r, inregistratl sub nr.27 89 4 I 05.08.2022 ;

au luat act de rapofi.

Nefiind disculii proiectul de hotdr6re este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (18).

MOTRU - LOT 1", aprobat pentru finanfare prin
Programul nafional de ,rAnghel Saligny", precum ;i a sumei reprezentind
categoriile de cheltuieli finan{ate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. PreEedinte citeqte proiectul de hotdrdre ;i intreabd dacd sunt disculii. Menlioneazd cd, a

fost discutat in de specialitate qi a primit aviz favorabil
Dl. Iovan afirmd cd azi se documentalia de avizare a lucrdrilor de intervenlii, a

indicatorilor ci Ei a devizului general pentru obiectivul de

investilii, apoi se vor adopta hotdr6rile ;i intreab[ pe domnul Periqoreanu cAnd vor
rectifica bugetul.

Dl. PeriEoreanu rdspunde domnului Iovan cd bugetul local se va rectifica dup[ semnarea

6. Probleme curente:
1. Raport privind verifi,

PUBLICA MOTRU 51
Membrii Consiliului Local Motru
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Dl. Primar - roagd membrii ului Local Motru sd citeascd cu atenfie raportul de audit
intocmit pentru S . UATAA Motru S.A. pentru ca luna viitoare sd se vind cu
propuneri.

2. Adresa Asocia{iei Pensionarilor Speranfa ;i Casei de Ajutor Reciproc a

Pensionarilor din Murticipiul Motru, inregistratl Ia Consiliul Local Motru sub
nr. 489/09.08.2022.

Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adresS.

Dl. Primar menlioneazd cd a avut o int6lnire cu reprezentanlii pensionarilor ;i a fost de acord
cu solicitdrile dumnealor.

7. Proiect de hotlrire p rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 qi estimlri
2023 - 2025 prin re cu suma de 12.247 mii lei ;i Bugetul lnstitufiilor
Publice qi Activit5{ilor Integral sau Par{ial din Venituri Proprii pe anul
2022 ;i estimlri 2023 - prin suplimentare cu suma de 3 mii lei, ini{iator
primar Ec. Morega Costel in;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul hotdrdre qi intreabd dacd sunt disculii. Menlioneazd cd a
fost discutat in de specialitate qi a primit aviz favorabil.

Nefiind discujii proiectul de este supus la vot pe articole.
Dl. PreEedinte supune la vot art.

In urma votului
unanimitate de voturi ,rpentru"

Dl. Preqedinte supune lavot art.2

proiectului de hotdr6re.
,rimat art.l din proiectul de hotlrire este votat cu

I

18).

proiectului de hotdrAre.

in ,rmo votului art.2 din proiectul de hotirire este votat cu

unanimitate de voturi rrpentru" 8).

Dl. Preqedinte supune la vot art.3 al proiectului de hotdrdre.
in u.-u votului rimat art.3 al proiectului de hotirire este votat cu

unanimitate de voturi rrpentrut' 8).

Dl. Preqedinte supune la vot art.4. al proiectului de hotdrAre.
ir, ,r.-a votului art.4 al proiectului de hotlrflre este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru"

Dl. Pre;edinte supune la vot de hotdrAre aqa cum a fost redactat

In urma votului proiectul de hotlrf,re este votat cu unanimitate de

ale de calcul a impozitului pe
2023., ini(iator Primar Ec

Dl. Pre;edinte citeqte proiectul hotdrAre gi intreabd dacd sunt disculii. Menfioneazd. cd. a

fost discutat in comisiile de qi a primit aviz favorabil
Nefiind disculii

In
de voturi ,rpentru" (18)

9. Adresa Direc(iei Publice
Municipiului Motru sub nr

proiectul de este supus la vot.
urma votului at proiectul de hotirflre este votat cu unanimitate

ru nr. 7243116.08.2022, inregistratl la Primlria
28595/16.08.2022;
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Membrii Consiliul Local Motru au luat act de adresd.



10. Adresa Polifiei Municipiuliri Motru nr.358069117.08.2022, inregistratl la Primlria
Municipiului Motru sub nr. 290105 122.08.2022;

Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adresd.

LL. Adresa Mobiltex SCM ni. 26118.08.2022, inregistratl la Primlria Municipiului
Motru sub nr. 28849116.08.2022,,

Membrii Consiliultpi Local Motru au luat act de adresd.

D-na. Preqedinte intreabd dac5 m{i sunt disculii.
Se inscriu la cuvAnt domnul Primhr;i domnul MdrdEescu Radu.
Dl. Preqedinte dd cuvAntul domnului Primar.
Dl. Primar - invitd membrii Corlsiliului Local Motru sd participe la manifestdrile prilejuite

de,,Zilele minerului" ;

- precizeazd, cd qi-ar dori ca qi cetdlenii sd participe in numdr c6t mai mare la
aceste manifestdri;

- afirmd cd pentru la anul iqi dore;te ca manifestdrile prilejuite de ,,Zilele
minerului" sd fie prinse in bugetul local, pentru a putea fr organizate intr-o
manier6 mult mai a4npld.

Dl. Pre;edinte dd cuv6ntul domnului Mdrdqescu.
Dl. Mdrfuescu - spune cd din an{l ZOtg a venit in Consiliul Local Motru cu o problemd ce

vizeazd. o conductd ce face imposibil accesul la proprietatea dumnealui;
- precizeazd, Qd s-a adresat instanlei, pentru cd nu a gdsit rezolvare de la

primdrie, a cdEtigat in'instanld Ei iLtreaba ce se face in coniinuare cu acea conduct6.
Dl. Primar - rdspunde domnului frzldrdgescu cd s-a scos la licitalie intocmirea documentaliei

tehnice pentru exeiulia lucrdrilor de deviere a conductei de agent termic qi nu
s-a prezentat nimepi la licitalie;

- precizeazd, cd, i-a frcut domnului Mdrdqescu o ofertd de cumpdrarea a

terenului;
- afirma cd s-a mer$ pe teren pentru a se gdsi solulia gi se presupune cd pe

acelaqi teren ar fi ;i canal penfru canalizare, motiv pentru care s-a trimis adresd cdtre
societate APAREGIO Gori S.A. ppntru a ne trimite rdspuns in acest sens;

- menlion eazl ca,Ei i[ societatea UATAA Motru S.A. s-a trimis adresd prin care
s-a solicitat mutarea conductei gi qm primit rdspuns cd primdria este proprietarul ei.
Dl. Preda afirmd, cd este vorba de b hotdrdre judecdtoreascd care va fi pusd in executare.
Dl. Primar - spune cd hotdr6rea va fi pusd in executare in anumite condifii;

- afirmd ci nu a disctrtat cu domnul executor cd nu poate tdia conducta de agent
termic pentru cd ar insemna sd lase cetdlenii ftrd cdldurd;
Dl. Maia;escu spune cd dumnealul doreqte sa aib[ acces la terenul pe care il deline.

Nemaifiind disculii, domnul Pre;eflinte declard lucrdrile qedinlei inchise

Se incheie prpces - verbal intr-un singur exemplar original.

PRE$EDINTE $EDINTA, SECRETAR
STROESC
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