
Proces - verbal

incheiat azi 24.11.2022 cu ocazia convocdrii $edintei ordinare a Consiliului Local
Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a lEcut online, materialele au fost
scanate gi 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 qedinle a Consiliului Local Motru din cadrul Casei
Multiculturale Motru.

La gedinli sunt prezenli toli cei 19 consilieri locali in functie, domnul Morega
Costel Cosmin - Primar al municipiului Motru, doamna Stroescu Gina - Secretar General al
municipiului Motru, functionari publici din cadrul Primiriei Motru, doamnele Lonea
Vasilica gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru
qi cetifeni.

Doamna Secretar General menlioneazi cd gedinla este statutarA, fiind prezenli 19

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

Consiliului Local Motru din data de 27 .10.2022.
in urma votului exprimat procesul verbal al gedintei ordinare din data de

27.10.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi 
"pentru' 

(19).
Doamna Secretar General roagl Pregedintele de gedin!6, domnul Giubelan Sorin, sd

preia lucrdrile qedinlei.
Dl. Preqedinte supune la vot

Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotlrire privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 qi estimlri
2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de 2.352,,20 mii lei, iniliator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrire privind indexarea impozitului pentru mijloacele de transport
cu masa totall maximl autorizati egali sau mai mare de 12 tone, pentru
combinafiile de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport
de marfE cu masa total5 maximi autorizati egall sau mai mare de 12 tone @rt.491
atin (1)r gi art.470, atin.(S) qi (6) din Legea nr.22712015), inifiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotiirire privind aprobarea participirii Municipiului Motru la
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serl in transporturi,
prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante qi eficiente din punct
de vedere energetic, 2020-2024 - RABLA PLUS derulat prin Ministerul Mediului,
Apelor qi Piidurilor, qi asigurarea contribu{iei proprii necesare achizifionirii a
doua autovehicule noi in cadrul programului, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

4. Proiect de hotirire privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2023 9i a
bugetului alocat activitlfilor cuprinse in Agenda Culturall, ini{iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;
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5. Proiect de hotirire privind trecerea din domeniul public al Municipiului Motru in
domeniul privat al Municipiului Motru a imobilelor situate in Municipiul Motru,
Calea Tismanei, nr. 31A, completarea inventarului bunurilor ce apar{in
domeniului privat al Municipiului Motru ;i inchirierea spafiilor din bloc C3,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

6. Proiect de hotirire privind insuqirea in domeniul privat al municipiului Motru, a
construc(iei cu suprafa{a construitl de 41,04 mp, din zona Complex Mijloc-bl.E3,
preluat ca bun de retur de la S.C.VP MAGASSIN S.A., inifiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

7. Proiect de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la
re{eaua de gaze a apartamentului nr. 12, scara A, etaj 4, bloc T12, Bulevardul
Trandafirilor nr. 2 din Municipiul Motru, jude{ul Gorj, titular contract de
inchiriere D5ogariu Gheorghe, initiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

8. Proiect de hotirire pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea
cadrului general de vinzare a locuinlelor convenabile aflate in domeniul privat al
Municipiului Motru, cu plata integrali sau in rate, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

9. Proiect de hutirire privind aprobarea demaririi procedurii cumpiiririi prin
negociere directi de citre UATM Motru a terenului intravilan in suprafafi de 2571
m.p., situat in municipiul Motru, jude{ul Gorj, Strada Dafinului, nr.16, fosta
Strada Macului, cu numlr cadastral 38019, inscris in cartea funciari nr. 38019,
proprietar imobil Mirqescu Radu iniliator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

10. Probleme curente:
1. Adresa Institu(iei Prefectului Judeful Gorj nr. 14675126.10.2022 inregistratl

la Primlria Municipiului Motru sub nr. 38583/31.10.2022 ;i la Consiliul Local
Motru sub nr. 655101.11.2022;

2. Adresa Poli(iei Municipiului Motru nr. 359542119.10.2022 inregistratl la
Primlria Municipiului Motru sub nr. 38965/02.11.2022 Si la Consiliul Local
Motru sub nr. 656 103.11.2022 ;

3. Adresa Direcfiei Publice Motru nr. 8991/07.11.2022 inregistrati la Consiliul
Local Motru sub nr. 658/07.11.2022;

4. Adresa S.C.TRATTORIA SRL, prin administrator Dobrifoiu Luciana, nr.
7131.10.2022, inregistrati la Consiliul Local Motru sub nr. 641131.10.2022.

io o.-a vofului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de
vofuri ,,pentru" (19).

Pentru suplimentarea ordinii de zi sunt patru proiecte de hotdrire:
1. Proiect de hotirire privind aprobarea proiectului re{elei unitl{ilor de invd(Imint

preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor func(iona in anul
$colar 2023 - 2024, iniliator primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotirire privind aprobarea modificlrii indicatorilor economici din HCL
Motru nr. *n8.02.2019 ca urmare a actualizirii Devizului General (faza PT)
pentru obiectivul "MODERNIZARE, EXTINDER-E $l DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI
MUNICIPAL MOTRU", inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotirire pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termici
in sistem centralizat a Municipiului Motru, inifiator primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

4. Proiect de hotlrire de aprobare a proiectului I'Dotarea Spitalului Municipal Motru
cu echipamente ;i materiale destinate reducerii riscului de infec(ii nosocomiale" 9i a
cheltuielilor aferente prin apelul de proiecte M5-0024 ,,PNRW2022/Cl2lMsl2.4. ,' 

,
inifiator primar Ec. Morega Costel Cosmin.

2



Dl. Preqedinte menjioneazi cI proiectele de hotirAre au fost avizate favorabil de
Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Motru qi supune la vot suplimentarea ordinii
de zi a Eedinlei.

In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi a fost votatii cu
unanimitate de voturi ,,pentru' (19).

Dl. Pregedinte supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea votat6.
In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentati a fost votatl cu

unanimitate de vofuri ,,pentru" (19).

Se trece la votarea proiectelor de hotirire.

1. Proiect de hotiirfire privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 gi estimnri
2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de 2.352,20 mii lei, initiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte citeste proiectul de hotlrlare gi menlioneazi cd a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabl daci sunt discutii.
Nefiind disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

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

2. Proiect de hotirire privind indexarea impozitului pentru mijloacele de transport
cu masa totalii maximl autorizat5 egall sau mai mare de 12 tone, pentru
combina.tiile de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport
de marfl cu masa totali maximl autorizati egali sau mai mare de 12 tone (art. 491
alin (1)t qi art 470, alin.(S) gi (6) din Legea nr.22712015), inifiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotirdre gi menlioneazi cA a fost discutat in comisiile de
specialitate Ei a primit aviz favorabil. Intreabd dacd sunt disculii.
Nefiind disculii proiectul de hoterare este supus la vot.

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

3. Proiect de hotlrire privind aprobarea participlrii Municipiului Motru la
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri in transporturi,
prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante qi eficiente din punct
de vedere energetic, 2020-2024 - RABLA PLUS derulat prin Ministerul Mediului,
Apelor ;i Pidurilor, qi asigurarea contribuliei proprii necesare achizilionirii a
doua autovehicule noi in cadrul programului, iniliator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotirdre Ei menlioneazd cE a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabd daci sunt disculii.
Nefiind disculii proiectul de hoterare este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu l0 voturi
,,pentru" (Ardeiu Rlzvan Remus, Col(atu Neghini Constantin, Chi{ulescu Niculina,
Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Mirsu Vasile, Olaru Nicolae, Pinoqanu Aurel, Petriqor
Florentina Eugenia Ei Preda-Dochinoiu Florin) pi 9 ,,ab{ineri" (David Constantin,
Huidu Vasile, Iorga Ion, Bilan Vasile, Iovan Sorin Ioan, Petrescu llie, Pintea Dumitru,
Ru;e! Nicolae qi Sanda lon).
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4. Proiect de hotlrire privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2023 qi a
bugetului alocat activitlfilor cuprinse in Agenda Culturall, initiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;



Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot5r:rire gi menlioneazd cd a fost discutat in comisiile de

specialitate Ei a primit aviz favorabil. intreabd daci sunt discufii.
Se inscrie la cuv6nt domnul consilier local Iovan Sorin Ioan.
Dl. Preqedinte di cuvdntul domnului consilier local Iovan Sorin Ioan.
Dl. Iovan - afirmI cI fiecare eveniment din Agenda Culturali are prinsi gi o sumi de bani;

- menlioneaz6 cd este de acord cu manifest?irile culturale, doar ci unele dintre
acestea, cum au fost cele de ,,Zilele Municipiului Motru" gi ,,Toamna Motreani",
s-au organizat fhrd contribulie de la bugetul local, motiv pentru care considerd cd
nu este neapdrat nevoie a fi aprobatl suma pentru fiecare manifestare;

- intreabd daci se poate face ceva ca sumele sd fie redistribuite in caz cI nu sunt
folosite.

Dl. Popescu rispunde domnului consilier local Iovan Sorin Ion ci se cere ca pentru fiecare
activitate din Agenda Culturali sd fie prinsi o sumd de bani.

Dl. Primar spune cd banii care nu sunt cheltuili, cum a fost in cazul celor doui evenimente
menlionate de citre domnul consilier local Iovan Sorin Ioan, sunt redistribuili
prin rectificare de buget.

Dl. Sanda Ion intreabi cat a fost suma totald pentru evenimentele prinse in Agenda Culturald
de anul trecut.

Dl. Peri;oreanu rispunde domnului Sanda Ion cd Agenda CulturalA aprobatd anul trecut
pentru anul 2022 are valoare totald de 3 89.000 lei.

Dl. David Constantin afirmd cd a suslinut totdeauna activiElile sportive ;i culturale motiv
pentru care este de acord cu Agenda Culturali, dar considerd cd sunt prea multe
qezitori prinse in programul cultural gi afirmd cd am putea fi mai obiectivi in
stabilirea evenimentelor culturale.

D-na Chifulescu susline cd s-au organizat qi desfEqurat gezitorile prinse in Agenda Culturall
gi nu a vizut niciun consilier local si participe la vreunul din aceste evenimente
culturale, deqi se menlioneazd cd sunt multe.

Nemaifiind disculii proiectul de hotlrdre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 18 voturi

,,pentru" (Ardeiu Rizvan Remus, Colfatu Neghini Constantin, Chilulescu Niculina,
Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, Pinoqanu Aurel, Petrigor
Florentina Eugenia, David Constantin, Huidu Vasile, Iorga Ion, Biilan Vasile, Iovan
Sorin Ioan, Petrescu Ilie, Pintea Dumitru, Ruqe! Nicolae ;i Sanda Ion) qi o ,,abfinere"
@reda-Dochinoiu Florin).

5. Proiect de hotirire privind trecerea din domeniul public al Municipiului Motru in
domeniul privat al Municipiului Motru a imobilelor situate in Municipiul Motru,
Calea Tismanei, nr. 31A, completarea inventarului bunurilor ce apart,in
domeniului privat al Municipiului Motru Ei inchirierea spa(iilor din bloc C3,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte citegte proiectul de hotirdre gi menlioneazd cd a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabd daci sunt disculii.
Se inscrie la cuvdnt domnul consilier local Pintea Dumitru.
Dl. Preqedinte di cuvdntul domnului consilier local Pintea Dumitru.
Dl. Pintea face amendament la proiectul de hotlrAre ca imobilele situate la etajul I al blocului

C3 sI rim6n5 locuinle pentru situalii de urgenl5.
Dl. Primar - afirmd ce pentru situalii de urgenla este un apartament cu 2 camere situat in

blocul M6 gi ci sunt inregistrate peste 140 de cereri pentru repartizare de
locuinle;

- consideri cd nu se pot line libere at6tea imobile pentru situalii de urgenld, in
loc sd fie repartizate solicitanlilor.

Dl. Pintea spune cI acele locuinle sunt dotate cu mobilier qi tot ce trebuie.
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Dl. Primar afirmd cd aEa vor fi repartizate gi cele din blocul C3 qi cele sociale din blocul nou,
care este in curs de finalizare.

Domnul David Constantin intreabi in ce situa{ie este blocul C3.
D-na Lonea Vasilica spune cd imobilele de la etajele 1, 2 9i 3 din blocul C3 au fost

transformate in locuinle convenabile prin hotdrire de consiliu local.
D-na Secretar General precizeazA cd pentru a putea fi rcparlizate aceste locuinje convenabile,

trebuie sd se facd trecerea din domeniul public in domeniul privat atat a blocului
C3 cat Ei a lerenului.

Dl. Pregedinte supune la vot amendamentul domnului consilier local Pintea Dumitru ca

imobilele situate la etajul 1 al blocului C3 sd rdmAnd locuinle pentru situalii de urgen15.

In urma votului exprimat amendamentul la proiectul de hotirire este votat cu 8
voturi ,,pentru' (David Constantin, Huidu Vasile, Iorga lon, Bilan Vasile, Iovan Sorin
Ioan, Pintea Dumitru, Ruqef Nicolae qi Sanda lon), un vot ,,impotrivii" (Petrescu IIie) Ei
10 ,,abfineri" (Ardeiu Rizvan Remus, Colfatu Neghini Constantin, Chi{ulescu
Niculina, Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Mir;u Vasile, Olaru Nicolae, Pinoganu Aurel,
Petriqor Florentina Eugenia qi Preda-Dochinoiu Florin).

Amendamentul la proiectul de hotdrdre nu a trecut.
Dl. PreEedinte supune la vot proiectul de hothrAre in forma redactati.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 10 voturi
,,pentru" (Ardeiu Rdzvan Remus, Col{atu Neghini Constantin, Chifulescu Niculina,
Giubelan Sorin, Matei Gabriel, MirEu Vasile, Olaru Nicolae, Pinoqanu Aurel, Petriqor
Florentina Eugenia;i Preda-Dochinoiu Florin) un vot,,impotrivi" (Petrescu llie) qi 8

,,abfineri" (David Constantin, Huidu Vasile, Iorga Ion, Bllan Vasile, Iovan Sorin Ioan,
Pintea Dumitru, Ruqe{ Nicolae qi Sanda Ion).

7. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la
re{eaua de gaze a apartamentului nr. 12, scara A , etaj 4, bloc T12, Bulevardul
Trandalirilor nr. 2 din Municipiul Motru, judeful Gorj, titular contract de
inchiriere Diogariu Gheorghe, ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotir6re Ei mentioneazi cd a fost discutat in comisiile de
specialiiate qi a primit iviz favorabil. intreabl dacd sunt disculii.
Nefiind disculii proiectul de hotilrdre este supus la vot.

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

8. Proiect de hotirire pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea
cadrului general de vinzare a locuin(elor convenabile aflate in domeniul privat al
Municipiului Motru, cu plata integrali sau in rate, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotlrAre gi menlionea"i cd a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabd daci sunt discutii.
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6. Proiect de hotir6re privind insuEirea in domeniul privat al municipiului Motru, a

construc[iei cu suprafafa construitl de 41,04 mp, din zona Complex Mijloc-bl.E3,
preluat ca bun de retur de la S.C.VP MAGASSIN S.A., iniliator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotlr"are qi menlioneazd cd a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabl dacd sunt discufii.
Nefiind disculii proiectul de hotirdre este supus la vot.

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

Domnul Petrescu Ilie pdrdseEte sala de gedinli, fiind prezenli 18 consilieri locali.



Nefiind disculii proiectul de hotirire este supus la vot.
io .r*n votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate

de voturi,pentru" (18).

9. Proiect de hotirire privind aprobarea demaririi procedurii cumpiririi prin
negociere directi de citre UATM Motru a terenului intravilan in suprafa(i de 2571

m.p., situat in municipiul Motru, jude{ul Gorj, Strada Dalinului, nr.16, fosta
Strada Macului, cu numir cadastral 38019, inscris in cartea funciari nr. 38019'
proprietar imobil Mirqescu Radu;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotinire qi menlioneazi cd a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabd daci sunt disculii.
Se inscrie la cuvint domnul consilier local David Constantin.
Dl. PreEedinte dd cuv6ntul domnului consilier local David Constantin.
Dl. David propune pe domnii consilieri locali Huidu Vasile gi Mir;u Vasile sd fac6 parte din

Comisia de negociere a prefului.
Dl. Preqedinte^supune la vot propunerea domnului consilier local David Constantin.

iln urma votului exprimat propunerea este votatl cu unanimitate de voturi
,,pentru" (18).
Dl. Preda intreabd dacd valoarea de achizilie a terenului este mai mare sau mai micd dec6t

costul de deviere a conductei.
Dl. Primar - risprmde domnului consilier local Preda-Dochinoiu Florin cI valoarea de

achizilie este mai micd;
- afirmd cd s-a ficut un studiu de fezabilitate prin care au fost stabilite doui

variante de deviere a conductei, prima variant[ in valoare de 477.239,00 lei,
iar cea de-a doua varianti in valoare de 541.302,50 lei.

- precizrazd ci domnul MdreEescu a atteptat pdnd cAnd s-a realizat studiul de

fazabilitate qi este de acord sd v6ndd terenul.
Dl. David spune cA prin proiectul de hotirire se demareazi procedura de cumpdrare, in

sensul ci se va face o evaluare a terenului de cdtre un evaluator specializat. in
urma evaludrii se va intocmi un raport de evaluare care va fi adus la cunoqtinla
Consiliului Local Motru.

Dl. Iovan intreabe dacd sunt identificate qi alte zone in care sd existe aceasti situalie, pentru
a nu se crea un precedent.

Dl. Primar rdspunde domnului consilier local Iovan Sorin Ioan cd nu se cunosc alte situalii.
Precizeazd cd in cazul in care ar mai exista astfel de situalii, proprietarii
terenurilor trebuie mai intAi si oblind o hotir6re judecetoreasca definitivd pentru
devierea conductei.

Dl. Preqedinte spune cI precedentul nu il cre[m noi, ci l-a creat domnul Mdreqescu.

Nemaifiind disculii proiectul de hotirdre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotir6re este votat cu 16 voturi

,,pentru" (Ardeiu Rizvan Remus, Bilan Vasile, Col{atu Neghini Constantin,
Chifulescu Niculina, David Constantin, Giubelan Sorin, Iovan Sorin loan, Matei
Gabriel, MirEu Vasile, Olaru Nicolae, PinoEanu Aurel, Petriqor f,'lorentina Eugenia,
Pintea Dumitru, Ruge! Nicolae, Preda-Dochinoiu Florin qi Sanda Ion ) Ei 2 ,,ab(ineri"
(Huidu Vasile Ei Iorga Ion).

10. Proiect de hotlrire privind aprobarea proiectului re(elei unitSlilor de invSlimint
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor func{iona in anul
$colar 2023 - 2024, ini(iator primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte cite;te proiectul de hotdrdre Ei menlioneazi ci a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabS dacd sunt discutii.
Nefiind discutii proiectul de hotdrAre este supus la vot.
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in u.ma votului exprimat proiectul de hotirf,re este votat cu unanimitate
de voturi ,,pentru" (18).

11. Proiect de hotirire privind aprobarea modificirii indicatorilor economici din HCL
Motru nr. 33128.02.2019 ca unnare a actualizirii Devizului General (faza PT)
pentru obiectivul "MODERNIZARE, EXTINDERE $l DOTARE
INFRASTRUCTURA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALT]LUI
MUNICIPAL MOTRU", ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeEte proiectul de hotdr"are qi menlioneazi cd a fost discutat in comisiile de

specialitate gi a primit aviz favorabil. intreabi dacd sunt disculii.
Nefiind disculii proiectul de hotiirAre este supus la vot.

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

12. Proieet de hotir6re pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termici
in sistem centralizat a Municipiului Motru, inifiator primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte citeEte proiectul de hotdrAre qi menJioneazl cI a fost discutat in comisiile de

specialitate gi a primit aviz favorabil. intreabd dacd sunt disculii.
Nefiind disculii proiectul de hotirdre este supus la vot.

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

13. Proiect de hotlrire de aprobare a proiectului "Dotarea Spitalului Municipal
Motru cu echipamente qi materiale destinate reducerii riscului de infeclii
nosocomiale" qi a cheltuielilor aferente prin apelul de proiecte MS-0024

,,PNRR/2022ICl2lMsl2.4. ", inifiator primar Ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. PreEedinte cite;te proiectul de hotdrdre gi menlioneazd cd a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabd daci sunt discufii.
Nefiind disculii proiectul de hotirire este supus la vot.

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

14. Probleme curente:
1. Adresa Instituliei Prefectului Jude(ul Gorj nr. 14675126.10.2022 inregistrati la

Primiria Municipiului Motru sub nr. 38583/31.10.2022 Si la Consiliul Local
Motru sub nr. 655101.11.2022;

2. Adresa Poli{iei Municipiului Motru w. 359542119.10.2022 inregistrati la
Primiiria Municipiului Motru sub nr. 38965/02.11 .2022 Ei Ia Consiliul Local
Motru sub nr. 656103.11.2022;

3. Adresa Direcfiei Publice Motru nr. 8991/07.11.2022 inregistratl la Consiliul
Local Motru sub nr. 658/07.11.2022;

4. Adresa S.C.TRATTORJA SRL, prin administrator Dobriloiu Luciana, nr.
7131.10.2022, inregistrati Ia Consiliul Local Motru sub nr. 641131.10.2022.

Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adrese.

Dl. Preqedinte declard lucrdrile qedinlei inchise.

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

PRE$EDINTE DE SED
GIUBELAN SORIN

A SECRETAR
STROESC

ERAL,
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