
Proces - verbal

incheiat azi 27.10.2022 cl ocazia convocdrii qedin(ei ordinare a Consiliului Local
Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fdcut 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 gi doamnei Secretar General - Stroescu Gina.

$edinla se desfrqoard la sala de ;edinfe a Consiliului Local Motru din cadrul Casei

Multiculturale Motru.
La Eedin{d 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, doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului
Permanent al Consiliului Local Motru Ei cetdleni ai municipiului Motru.

Doamna Secretar General menlioneazi cd qedinta este statutard, fiind prezenli toli
cei 19 consilieri locali.

Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al qedintei extraordinare de

indatd a Consiliului Local Motru din data de 06.10.2022.
in u.rnu votului exprimat procesul verbal al qedinfei extraordinare de indatl a

Consiliului Local Motru din data de 06.10.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (19).

Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al qedin[ei extraordinare de

indatd a Consiliului Local Motru din data de 13.10.2022.
in ,,rma votului exprimat procesul verbal al gedin(ei extraordinare de indatl a

Consiliului Local Motru din data de 13.10.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi
,rpentru" (19).

Doamna Secretar roagd Preqedintele de qedin!6, domnul Ardeiu Rdzvan Remus, sd

preia lucrdrile qedinlei.

Dl. Preqedinte citeEte

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirire privind modificarea ;i completarea art. 12 alin. (1) gi art. 25,
alin (1) din Regulamentul de organizare ;i func{ionare al Consiliului Local Motru
aprobat prin H.C.L. nr.20128.01.2021, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotirire privind aprobarea ,,Programului de mlsuri pentru prevenirea
qi combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului
friguros, noiembrie 2022 - martie 2023",, ini{iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

3. Proiect de hotlrflre privind aprobarea transformlrii unei func{ii publice qi
desfiin{Irii/infiin{Irii unei func{ii contractuale din Aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Motru , ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

4. Proiect de hotirire privind aprobarea documenta(iei tehnice qi a variantei optime
cu indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investi{ii,, Alimentare cu
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energie electricl municipiul Motru, str. Molidului nr. 24, jld. Gorj pentru LC
51900933(Autobazi autobuze)"ce fac obiec^tul proiectului Mobilitate urbani
Durabili in municipiul Motru - obiectul 2 - Infiinfare autobazd,, ini[iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotirire privind sus{inerea func{ionirii secfiei externe din Motru a

$colii Populare de ArtI Constantin Brincu;i Tirgu Jiu cu disciplinele picturl,
vioari ;i dans popular, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

6. Proiect de hotlrflre privind aprobarea modului de intocmire ;i finere la zi a

Registrului Agricol al UAT - Municipiul Motru, incepind cu anul 2025, ini{iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

7. Proiect de hotirire privind aprobarea Contractului de delegare prin concesiune

;i a Regulamentului de funcfionare a serviciului public pentru gestionarea cflinilor
firl stipin din Municipiul Motru, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

8. Proiect de hotirire privind darea in administrare S.C. Direc{ia Publici Motru S.A.
a tractorului IRUM TAG 60 C cu inclrcltor IRUM S 900 qi a echipamentelor
aferente, in vederea prestirii serviciului de salubrizare, ini{iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

9. Proiect de hotlrf,re privind aprobarea Dezmembririi imobilului inscris in CF nr.
36614, nr. cadastral36614 cu S= 757 mp,, aflat in proprietatea UAT Motru, situat
in zona Strada Minerului, Policlinica - Creqa nr.l, Tarlaua 16 - Parcela 123, in Lot
1 cu S:323mp, Lot 2 cu S=230mp, Lot 3 cu S=204mp, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

10. Proict de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la
refeaua de gaze a apartamentului nr. 3, din municipiul Motru, judeful Gorj,
Bulevardul Trandafirilor nr. 2, bloc T12, scara A, etaj 1, titular contract de
inchiriere Stan Lidia, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

11. Proiect de hotirflre privind luarea la cuno;tin{I de cltre Consiliul Local al
Municipiului Motru a rapoartelor de evaluare pentru 5 apartamente, situate in
Municipiul Motru, in vederea vAnzirii, inifiator primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

12. Proiect de hotlrire privind alegerea preqedintelui de Eedin(I pentru a conduce
lucrlrile ;edin{elor Consiliului Local Motru pe o perioadl de trei luni, respectiv:
noiembrie, decembrie 2022 ;i ianuarie 2023, ini{iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

13. Probleme curente:
1. Adresa nr. 35579112.10.2022 de inaintare a Raportului nr. 35578112.10.2022

privind cunoaqterea situafiei economico-financiari a S.C.Direcfia Publicl Motru
S.A.;

2. Adresa Clubului Sportiv Minerul Motru 2008 nr. 420110.10.2022,inregistratI la
Consiliul Local Motru sub nr. 630118.10.2022.

Dl. Preqedintesupune la vot ordinea de zi a;edinfei.
In urma votului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de

voturi rrpentru" (19).

Se trece la votarea proiectelor de hot[rdre.

Proiect de hotlrire privind modificarea ;i completarea art. 12 alin. (1) qi art. 25,
alin (1) din Regulamentul de organizare qi func(ionare al Consiliului Local Motru
aprobat prin H.C.L. nr.20128.01.2021, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdr6re qi intreabd dacd sunt disculii. Menfioneazd, cd, a
fost discutat in comisiile de specialitate qi a primit aviz favorabil.
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Dl. Primar - menlioneazd, cd, a iniliat proiectul de hotdrAre pentru a putea plati membrii
consiliului local qi in cazul in care din diferite motive acegtia nu pot participa
frzic la qedinle;

- afirmd cd lipsa de la ;edinle nu trebuie sd devind obicei. Nu se poate lipsi mai
mult de doud ori consecutiv.

Dl. Petrescu este de acord cu proiectul de hotdrAre in cazul Eedinlelor extraordinare qi

extraordinare de indat6, care se pot face online.
Dl. Primar afirmd cd nu va face niciodatd qedin{e online, cu atAt mai mult cdnd este vorba de

qedinfe ordinare, ci doar dd posibilitatea consilierilor locali de a vota online in
situaliile care ii impiedicd sd fie prezenli la gedinle.

Dl. Mirgu spune cd art. 137 din O.U.G. nr. 5712019, privind Codul Administrativ, este

imperativ, precizeazd clar cd un consilier local nu poate lipsi la mai mult de

doud Eedinle consecutiv nemotivat.
Dl. Pintea face amendament la proiectul de hotdr6re ca qedinlele extraordinare Ei

extraordinare de indatd s[ poatd fi frcute online, dar nu qi cele ordinare.
Domnul Preqedinte supune la vot amendamentul domnului Pintea Dumitru.

In urma votului exprimat amendamentul este votat cu 9 voturi ,rpentru"
(Bilan Vasile, David Constantin, Huidu Vasile, Iorga Ion, Iovan Sorin loan, Pintea
Dumitru, Preda-Dochinoiu Florin, Ru;ef Nicolae qi Sanda lon) qi 10 ,,atr{ineri" (Ardeiu
Rizvan Remus, Chi{ulescu Niculina, Colfatu Neghinl Constantin, Giubelan Sorin,
Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, Petrescu llie, Pino;anu Aurel qi Petr[or
Florentina Eugenia).
Dl. Pregedinte^supune la vot proiectul de hotdr6re ?n forma redactatd.

In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 12,,pentru"
(Ardeiu R5zvan Remus, Chi{ulescu Niculina, Col{atu Neghini Constantin, Giubelan
Sorin, Huidu Vasile, Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, Petrescu llie,
Pino;anu Aurel, Petriqor Florentina Eugenia qi Preda-Dochinoiu Florin) qi 7 ,,abfineri"
(Bilan Vasile, David Constantin, Iorga lon, Iovan Sorin Ioan, Pintea Dumitru, Ruqe{
Nicolae Ei Sanda lon).

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea ,,Programului de mlsuri pentru prevenirea
qi combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului
friguros, noiembrie 2022 - martie 2023, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrAre ;i intreabd dacd sunt discufii. Menfioneazd, cd a
fost discutat in comisiile de specialitate qi a primit aviz favorabil.
Nefiind discujii proiectul de hotlrire este supus la vot.

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

3. Proiect de hotlrAre privind aprobarea transformlrii unei funcfii publice ;i
desfiin{irii/infiin{Irii unei func{ii contractuale din Aparatul de specialitate al
Primarului Municipiului Motru , inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrAre qi intreabd daci sunt disculii. Menfioneazd, cd, a
fost discutat in comisiile de specialitate Ei a primit aviz favorabil.
Nefiind disculii proiectul de hotdrAre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrffre este votat cu 12 voturi
,,pentru" (Ardeiu RIzvan Remus, Colfatu Neghini Constantin, Chi{ulescu Niculina,
David Constantin, Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Mir;u Vasile, Olaru Nicolae,
Petrescu llie, Pinoganu Aurel, PetriEor Florentina Eugenia qi Preda-Dochinoiu Florin) qi
7 ,rablineri" (Bilan Vasile, Huidu Vasile, Iorga Ion, Iovan Sorin Ioan, Pintea Dumitru,
Ruge( Nicolae qi Sanda Ion).
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4. Proiect de hotlrflre privind aprobarea documentafiei tehnice qi a variantei optime
cu indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investi{ii,, Alimentare cu
energie electricl municipiul Motru, str. Molidului nr. 24, jud. Gorj pentru LC
51900933(Autobazl autobuze)"ce fac obiec^tul proiectului Mobilitate urbanl
DurabilS in municipiul Motru - obiectul 2 - Infiin{are autobazi, ini{iator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

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

fost discutat in comisiile de specialitate Ei a primit aviz favorabil cu varianta a doua.
Nefiind disculii domnul Preqedinte supune la vot varianta a doua.

In urma votului exprimat varianta a doua este votatl cu unanimitate de
voturi rrpentru" (19).
Dl. Preqedinte^supune la vot proiectul de hotdrdre cu varianta a doua votatS.

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

5. Proiect de hotlrire privind sus{inerea funcfionlrii secfiei externe din Motru a

$colii Populare de ArtI Constantin Brflncuqi Tirgu Jiu cu disciplinele picturi,
vioari Ei dans popular, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte citeqte proiectul de hotdrAre qi intreabd dacd sunt disculii. Menlioneazd cd a
fost discutat in comisiile de specialitate gi a primit aviz favorabil.
Nefiind discujii proiectul de hotlrfire este supus la vot.

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

6. Proiect de hotlrire privind aprobarea modului de intocmire qi {inere la zi a
Registrului Agricol al UAT - Municipiul Motru, incepind cu anul 2025, inifiator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeEte proiectul de hotdr6re qi intreabd dacd sunt disculii. Menlioneazd cd a
fost discutat in comisiile de specialitate Ei a primit aviz favorabil.
Nefiind discul^ii proiectul de hotlr6re este supus la vot.

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

7. Proiect de hotirire privind aprobarea Contractului de delegare prin concesiune ;i
a Regulamentului de func{ionare a serviciului public pentru gestionarea ciinilor
fIrI stipin din Municipiul Motru, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrAre ;i intreabd dacd sunt disculii. Menlioneazd, cd, a
fost discutat in comisiile de specialitate gi a primit aviz favorabil.
Nefiind discul^ii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 10 voturi
,,pentru" (Ardeiu RIzvan Remus, Col(atu Neghini Constantin, Chifulescu Niculina,
Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, Pino;anu Aurel, Petriqor
Florentina Eugenia gi Preda-Dochinoiu Florin), 4 voturi ,,impotriv5" (BIlan Vasile,
Iovan Sorin Ioan, Pintea Dumitru qi RuEef Nicolae) qi 5 ,,ab(ineri" (David Constantin,
Huidu Vasile, Iorga lon, Petrescu Ilie qi Sanda lon).

8. Proiect de hotlrire privind darea in administrare S.C. Direc{ia Publicl Motru S.A.
a tractorului IRUM TAG 60 C cu inclrcitor IRUM S 900 Ei a echipamentelor
aferente, in vederea prestirii serviciului de salubrizare, ini{iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

Dl. PreEedinte citeqte proiectul de hotdrdre ;i intreabd dacd sunt discufii. Menfioneazd, cd, a
fost discutat in comisiile de specialitate qi a primit aviz favorabil.
Nefiind discufii proiectul de hotirAre este supus la vot.

4



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

9. Proiect de hotlrire privind aprobarea Dezmembrlrii imobilului inscris in CF nr.
36614, nr. cadastral 36614 cu S= 757 mp, aflat in proprietatea UAT Motru, situat
in zona Strada Minerului, Policlinica - Creqa nr.l, Tarlaua 16 - Parcela 123, in Lot
I cu S=323mp, Lot 2 cu S=230mp, Lot 3 cu S=204mp, inifiator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

Dl. PreEedinte citeqte proiectul de hot[r6re qi intreabl daci sunt discu{ii. Menlioneazil cd. a
fost discutat in comisiile de specialitate qi a primit aviz favorabil.
Nefiind discutji proiectul de hot[rAre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotir0re este votat cu 11 voturi
,,pentru" (Ardeiu RIzvan Remus, Colfatu Neghinl Constantin, Chifulescu Niculina,
Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, Petrescu Ilie, PinoEanu
Aurel, Petriqor Florentina Eugenia qi Preda-Dochinoiu Florin) qi 8 ,rabfineri" @avid
Constantin, Huidu Vasiler lorga lon, Bilan Vasiler lovan Sorin loan, Pintea Dumitru qi
Ruqef Nicolae qi Sanda lon).

10. Proict de hotirire privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la
refeaua de gaze a apartamentului nr. 3, din municipiul Motru, jude{ul Gorj,
Bulevardul Trandafirilor nr. 2, bloc T12, scara A, etaj 1, titular contract de
inchiriere Stan Lidia, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot6rdre gi intreabd dacd sunt disculii. Menfioneazd, cd. a
fost discutat in comisiile de specialitate qi a primit aviz favorabil.
Nefiind discufii proiectul de hot6rdre este supus la vot.

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

11. Proiect de hotlrire privind luarea la cunoqtinfi de cltre Consiliul Local al
Municipiului Motru a rapoartelor de evaluare pentru 5 apartamente, situate in
Municipiul Motru, in vederea vf,nziirii, inifiator primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrdre qi intreabd dacd sunt discufii. Menlioneazd, cd a
fost discutat in comisiile de specialitate qi a primit aviz favorabil.
Nefiind disculii proiectul de hotdr6re este supus la vot.

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

12. Proiect de hotirflre privind alegerea pregedintelui de qedin(I pentru a conduce
lucrlrile qedinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadl de trei luni, respectiv:
noiembrie, decembrie 2022 qi ianuarie 2023, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re qi intreabl dacd sunt discufii. Menfioneazd, cd, a

fost discutat in comisiile de specialitate qi a primit aviz favorabil.
Domnul consilier local Huidu Vasile face amendament la proiectul de hotdrdre qi propune pe
domnul consilier local Pintea Dumitru ca pregedinte de qedinfd pentru urmdtoarele trei luni.
Domnul Pregedinte supune la vot amendamentul domnului Huidu Vasile.tl

In urma votului exprimat amendamentul este votat cu 9 voturi ,rpentru"
(Bilan Vasile, David Constantin, Huidu Vasile, Iorga lon, Iovan Sorin loan, Pintea
Dumitru, Preda-Dochinoiu Florin, Ruqe{ Nicolae Ei Sanda Ion) gi 10 ,,abfineri" (Ardeiu
Rizvan Remus, Chi{ulescu Niculina, Col{atu Neghini Constantin, Giubelan Sorin,
Matei Gabriel, MirEu Vasile, Olaru Nicolae, Petrescu llie, Pinoqanu Aurel qi Petriqor
Florentina Eugenia).

5



Dl. Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre in forma redactatd.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 11 ,,pentru"

(Ardeiu RIzvan Remus, Chi(ulescu Niculina, Col{atu Neghinl Constantin, Giubelan
Sorin, Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae, Petrescu Ilie, PinoEanu Aurel,
Petriqor Florentina Eugenia qi Preda-Dochinoiu Florin) qi 8 ,,abfineri" (Bilan Vasileo
David Constantin, Huidu Vasile, Iorga lon, Iovan Sorin Ioan, Pintea Dumitru, Ruge{
Nicolae qi Sanda lon).

13. Probleme curente:
1. Adresa nr. 35579/12.10.2022 de inaintare a Raportului nr. 35578/12.10.2022

privind cunoaqterea situafiei economico-financiarl a S.C.Direc{ia Publicl Motru
S.A.;
Membrii Consiliului Local au luat act de adresd, iar domnul consilier local Preda-
Dochinoiu Florin solicitd ca raportul de audit sd fie inaintat organelor de anchetS.

2. Adresa Clubului Sportiv Minerul Motru 2008 nr. 420ll0.l0.2022,inregistrati la
Consiliul Local Motru sub nr. 630/18.10.2022.
Membrii Consiliului Local au luat act de adres6.

Dl. Preqedinte spune cd se poate debranqa zona de la intrare Ei ldsatd sala de lupte qi box.
Dl. Iovan spune cI G.caloriile se pierd pentru cE levile sunt vechi.
Dl. Primar afirmd cd dacd se dd drumul la agentul termic, acesta curge din catza

defecfiunilor, iar pierderile ar fi imense.
Dl. David precizeazd, cd dacl se fine seama de situafia stadionului, agentul termic trebuie

l6sat doar pentru secfiile de lupte qi box, iar in rest sI fie oprit ;i sigilat.
Dl. Olaru intreabd unde se spalS copiiide la secfia de fotbal, in cazul in care se va proceda

astfel.
Dl. Primar - precizeazd cE acolo nu funcfioneazd de doi ani qi se plsteEte ceva ce nu se

foloseqte;
- afirmd cd sunt foarte multe de frcut la stadion.

Nemaifiind disculii, domnul PreEedinte declard lucrdrile qedinlei inchise.

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

pnrsBoril?r
ARDEIU/flAZ

DE $EDINTA,
VAN REMUS

SECRETAR
STROE

ENERAL,
GINA
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