
Proces - verbal

incheiat azi 29.09.2022 cu ocazia convocf,rii qedinfei ordinare a Consiliului Local
Motru.

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

$edinla se desftqoard la sala de gedinfe a Consiliului Local Motru din cadrul Casei

Multiculturale Motru.
La qedinla sunt prezenli toli cei 19 consilieri locali in funcfie, domnul Morega

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

municipiului Motru, domnul Lapteq Nicolae - Director la societatea Direclia Publicd Motru
S.A., doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al

Consiliului Local Motru.
Doamna Secretar General menlioneaza cd Eedinla este statutard, fiind prezenli toli

cei 19 consilieri locali.
Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al gedin{ei ordinare a

Consiliului Local Motru din data de25.08.2022.
i, u.n a votului exprimat procesul verbal al qedinfei ordinare din data de

25.08.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (19).
Doamna Secretar roagd PreEedintele de qedin!5, domnul Ardeiu Rdzvan Remus, s5

preia lucrdrile qedinlei.

Dl. Preqedinte citegte

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotlrfire privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 Si estimlri
2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de 593 mii lei, ini(iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotirire privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor
din inv5(Imintul preuniversitar de stat din Municipiul Motru in anul Ecolar
2022-2023;i a Regulamentului de acordare a burselor elevilor din invl(Imintul
preuniversitar de stat din municipiul Motru incepffnd cu anul qcolar 2022-2023,
ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotirffre privind aprobarea Contractului de delegare prin concesiune
si a Regulamentului de func(ionare a serviciului public pentru gestionarea
ciinilor firi stlpin din Municipiul Motru, ini(iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

4. Proiect de hotlrire privind stabilirea amplasamentului spa{iului de depozitare
degeuri periculoase provenite de la populafie, in conformitate cu art. 60, alin.1,
lit.i), din O.U.G. nr.9212021, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotlrf,re privind stabilirea amplasamentelor punctelor de colectare
separati a deEeurilor reciclabile provenite de la popula{ie, in satele componente
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;i apartinitoare municipiului Motru, ini{iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

6. Proiect de hotlrire pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea,
repartizarea, administrarea, exploatarea ;i inchirierea locuin(elor sociale din
fondul locativ al municipiul Motru , ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

7. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la re{eaua de gaze a apartamentului nr. 1, din Municipiul Motru, judeful Gorj,
Bulevardul Trandafirilor nr. 2, bloc T12, scara A, titular contract de inchiriere
Harapcea Sorinel, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

8. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la re(eaua de gaze a apartamentului nr.14, din municipiul Motru, jude{ul Gorj,
Bulevardul GIrii, nr. 2, bloc M8, scara A, titular contract de inchiriere Nica
Mihaela Loredana, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

9. Proiect de hotirire privind aprobarea contractului de inchiriere pentru
autovehiculul special N3, marca DAF - tip L2EN3, nr. de identificare
XLRAEL3700L519070, pentru prestarea serviciului de salubrizare de citre
Direc{ia Publicl Motru S.A., iniliator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

10. Probleme curente:
1. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 29626126.08.2022, inregistratl la

Primlria Municipiului Motru sub nr. 70946124.08.2022 de inaintare a
deciziei nr. 54122.08.2022,, insofiti de Raportul de Audit Financiar din
22.07.2022;

2. Adresa Direc{iei Publice Motru S.A. nr. 132115.09.2022 inregistrati la
Consiliul Local Motru sub nr. 551120.09.2022.

Dl. PreEedintesupune la vot ordinea de zi a Eedinlei.
In urma votului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).

Se trece la votarea proiectelor de hotdrdre

l. Proiect de hotirire privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 Si

estimlri 2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de 593 mii lei, ini{iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre ;i intreab[ dacd sunt disculii. Menfioneazd, cd, a

fost discutat in comisiile de specialitate qi a primit aviz favorabil.
Nefiind disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot pe articole.
Dl. PreEedinte supune la vot art.1 al proiectului de hotdrAre.

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

Dl. PreEedinte supune la vot aft.2 al proiectului de hotdrAre.
In urma votului exprimat art.2 din proiectul de hotlrire este votat cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

Dl. Pregedinte^supune la vot proiectul de hotdrAre a$a cum a fost redactat.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 18 voturi

,,pentru" qi o ,,ab{inere" (Preda-Dochinoiu Florin).

2. Proiect de hotlrf,re privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor
din invl{imintul preuniversitar de stat din Municipiul Motru in anul ;colar
2022-2023 qi a Regulamentului de acordare a burselor elevilor din inv5(imintul
preuniversitar de stat din municipiul Motru incepind cu anul qcolar 2022-2023,
iniliator Primar Ec. Morega Costel Cosrnin;
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Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre si intreabd dacd sunt discufii. Menfioneazd cd a
fost discutat in comisiile de specialitate gi a primit aviz favorabil.
Nefiind disculji proiectul de hotdrAre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 18 voturi
,rpentru" qi o ,rabfinere" (Ru;e{ Nicolae).

3. Proiect de hot5rire privind aprobarea Contractului de delegare prin concesiune

;i a Regulamentului de func{ionare a serviciului public pentru gestionarea
cflinilor firi stipffn din Municipiul Motru, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Pre;edinte citeqte proiectul de hotdrdre ;i intreabd dacd sunt discufii. Menlioneazd cd. a

fost discutat in comisiile de specialitate ;i a primit aviz favorabil.
Nefiind disculii proiectul de hotdrAre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 9 voturi
,,pentru" (Ardeiu RIzvan Remus, Col{atu Neghini Constantin, Chi(ulescu Niculina,
Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Mir;u Vasile, Olaru Nicolae, PinoEanu Aurel Ei Petriqor
Florentina Eugenia), un vot ,,impotriv5" (Pintea Dumitru) qi 9 ,,abfineri" (BIlan
Vasile, David Constantin, Huidu Vasile, Iorga Ion, Iovan Sorin Ioan, Petrescu Ilie,
Preda-Dochinoiu Florin, Ruqe{ Nicolae qi Sanda Ion).
Dl. Primar afirmd cf, ar fi fost bine sd se aprobe proiectul de hotdrAre pentru cd societatea

Direclia Publicd Motru S.A. nu mai poate administra serviciul din lipsa de

personal Ei existd riscul ca addpostul de cdini sd nu mai poatd funcfiona.
Dl. Preda afirmd cd cel care vine sd administreze addpostul de c6ini are prea puline atribufii

de indeplinit.
Dl. Primar - precizeazf, cd se poate completa Ei modifica contractul prin amendamente de

cdtre cei care doresc acest lucru;
- spune cdatdt contractul, cdt Ei regulamentul au fost adaptate la situalia noastrS,

dar asta nu inseamnd cd nu pot suporta modificdri.
Dl. Preda menlioneazd dacd tot se plitesc banii, societatea care il va administra sd aibd

sarcini mai cuprinzdtoare de indeplinit ;i mult mai multe clauze in contract.
Dl. David intreabd dacd se gdsegte personal astfel incdt serviciul de administrare a c6inilor

fErd st[pdn sd rdmdni in cadrul societdlii Direcfia Publicd Motru S.A.
Dl. Lapteq - rdspunde domnului consilier local David cd au fost scoase la concurs posturile

libere de 4 ori qi nu s-a prezentat nimeni;
- precizeazi cd la ora actuald sunt peste 90 de cAini in addpost, deEi capacitatea

maximd a lui este de 70 de c6ini, qi cAini nu pot fi eutanasiati pentru cd sunt
procese pe rol tot din aceeaEi catzd.

Dl. Iovan spune cd ar fi bine ca firma care vine sd se angajeze cd va captura mai mult de20
de cdini pe lunf,.
Dl. Primar - menfioneazd cd: - se pot face amendamente pentru modificarea clauzelor din

contract;
- proiectul de hotdrire a fost avrzat favorabil in qedinlele

de comisii, 1ir5 sI fi fost fEcut vreun amendament,
- prectzeazd cd dacd s-ar fi fEcut amendamente, anexele la proiectul de hotdr6re

(contractul de delegare prin concesiune gi Regulamentul de funclionare a

serviciului public pentru gestionarea cdinilor fEr[ stdp6n din Municipiul
Motru) ar fi fost rnodificate corespunzdtor amendamentelor.

- afirmd c[ se vor face modificdrile gi se va aduce spre aprobare in qedinla
urmitoare.

4. Proiect de hotlrire privind stabilirea amplasamentului spa{iului de depozitare
deqeuri periculoase provenite de la popula{ie, in conformitate cu art. 60, alin.l,
lit.i), din O.U.G. nr.9212021, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
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Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre Ei intreabd dacd sunt disculii. Menlioneazd. cd. a

fost discutat in comisiile de specialitate ;i a primit aviz favorabil.
Nehind disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

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

5. Proiect de hotlrffre privind stabilirea amplasamentelor punctelor de colectare
separati a de;eurilor reciclabile provenite de la popula{ie, in satele componente
qi aparfinitoare municipiului Motru, ini{iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte cite;te proiectul de hot[rAre qi intreabd dacd sunt discufii. Menfioneazd cd, a

fost discutat in comisiile de specialitate qi a primit aviz favorabil.
D-na. Secretar General - precizeazd ci s-a depus un Referat de cdtre $eful Serviciului
C.S.P.L.P.P.M. - Alupoai Valentin, in care se aduce la cunoqtinfd faptul cd s-a comis o
eroare, respectiv, pentru localitatea Ripa, amplasarea spaliului de depozitare deEeuri
reciclabile provenite de la populalie este zona Grddinilei Rdpa gi nu, $coala Primard, cum
este specificat in proiectul de hotdrdre.

- roagd membrii Consiliului Local Motru sa lind cont de acest
Referat de indreptare a erorii.
Dl. Pre;edinte supune la vot proiectul de hotdrAre cu stabilirea corectd a amplasamentului

spaliului de depozitare de;euri reciclabile provenite de la populalie pentru
localitatea RApa in zona Grddinilei R6pa.

in u.-u votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (19).

6. Proiect de hotlrAre pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea,
repartizarea, administrarea, exploatarea gi inchirierea locuin{elor sociale din
fondul locativ al municipiul Motru , inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre Ei intreabd dac6 sunt discufii. Menfioneazd, cd, a

fost discutat in comisiile de specialitate Ei a primit aviz favorabil.
Nefiind discufii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

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

7. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a apartamentului nr. 1, din Municipiul Motru, jude(ul Gorj,
Bulevardul Trandafirilor nr. 2, bloc T12, scara A, titular contract de inchiriere
Harapcea Sorinel, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. PreEedinte citeqte proiectul de hotdr6re qi intreabi dacd sunt discufii. Menlioneazd cd, a

fost discutat in comisiile de specialitate Ei a primit aviz favorabil.
Nefiind discu{ii

In
proiectul de hotdrdre este supus la vot.
urma votului exprimat proiectul de hotlrf,re este votat cu unanimitate

de voturi o,pentru'o (19).

8. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea
la refeaua de gaze a apartamentului nr. 14, din municipiul Motru, jude{ul Gorj,
Bulevardul Girii, nr. 2, bloc M8, scara A, titular contract de inchiriere Nica
Mihaela Loredana, ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdr6re si intreabd dac[ sunt discu]ii. Menlioneazd, cd, a
fost discutat in comisiile de specialitate qi a primit aviz favorabil.
Nefiind discu!^ii proiectul de hotf,rAre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate
de voturi ,,pentru" (19).
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9. Proiect de hotlrffre privind aprobarea contractului de inchiriere pentru
autovehiculul special N3, marca DAF - tip L2EN3, nr. de identificare
XLRAEL3700L519070, pentru prestarea serviciului de salubrizare de cltre
Direcfia Publicl Motru S.A., ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte citeqte proiectul de hotdr6re Ei intreabd dacd sunt disculii. Menlioneazd cd a
fost discutat in comisiile de specialitate Ei a primit aviz favorabil.
Dl. Petrescu intreabd cdnd va fi dat tractorul societ5lii Direcfia Publicd Motru S.A.
Dl. Primar rf,spunde domnului consilier local Petrescu cd se agteaptd livrarea componentelor
achizilionate pentru tractor (remorc6, lamd pentrt zdpadd,, tocdtor cu bra! hidraulic), pentru a

fi date societilii toate odatd.
Nemaifiind difulii proiectul de hotdrAre este supus la vot.

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

10. Probleme curente:
1. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr.29626126.08.2022, inregistratl la Primlria

Municipiului Motru sub nr. 70946124.08.2022 de inaintare a deciziei nr.
54122.08.2022, inso{iti de Raportul de Audit Financiar din22.07.2022;

Membrii Consiliului Local Motru au luat act de Raportul de Audit Financiar
din22.07.2022.

2. Adresa Direcfiei Publice Motru S.A. nr. 132115.09.2022 inregistratl la Consiliul
Local Motru sub nr. 551120.09.2022.

Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adresd.

Nemaifiind disculii, domnul PreEedinte declard lucrdrile qedinlei inchise.

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

PRE$ED $EDINTA,
ARDEIU AN REMUS

SECRETAR
STROESC

ENERAL,
GINA
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