
Proces - verbal

incheiat azi 29.12.2022 cu ocazia convocdrii qedinfei ordinare a Consiliului Local
Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fEcut 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 desfEqoard la sala de qedinfe a Consiliului Local Motru din cadrul Casei

Multiculturale Motru.
La;edintd sunt prezenli l8 consilieri locali din cei l9 in funclie (16 consilieri locali

prezenli fizic qi 2 consilieri locali prezen[i online: Bdlan Vasile qi Iorga Ion), 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 gi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului Local Motru

;i cet6feni. Lipseqte domnul consilier local Mirqu Vasile.
Doamna Secretar General menlioneaz6 c[ qedin(a este statutard, fiind prezenfi 18

consilieri locali.
Doamna Secretar General supune la vot procesul verbal al gedinJei extraordinare de

indatd a Consiliului Local Motru din data de 19.12.2022.

i, ,r.rrru votului exprimat procesul verbal al gedin{ei extraordinare de indati
din data de 19.12.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

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

indat5 a Consiliului Local Motru din data de22.12.2022.
in urma votului exprimat procesul verbal al qedintei extraordinare de indati

din data de 22.12.2022 a fost votat cu unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

Doamna Secretar General roagd Pre;edintele de qedinld, domnul Giubelan Sorin, s5

preia lucrdrile gedinlei.
Dl. Pregedinte supune la vot

Proiectul ordinii de zi

l. Proiect de hotirf,re privind aprobarea Planului de ac{iuni sau lucriri de interes
local pentru repartizarea lunari a orelor de munci prestate de persoanele majore
apte de munci beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.4161200l,
pentru anul2023, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrfire privind aprobarea Actualizlrii Zonirii Fiscale a Municipiului
Motru incepind cu anul 2023, ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotir6re pentru completarea listei cu documentele justificative necesare
in analiza cererilor de locuinfe sociale Ei stabilirea criteriilor ;i sistemului de
punctare in baza clrora se repartizeazi locuin{ele sociale destinate inchirierii,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

4. Proiect de hotlrire privind aprobarea Procesului-verbal al Comisiei cu atribufii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor de locuin(e sociale
din Municipiul Motru, privind gizduirea temporari a persoanelor fIrI adlpost,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
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5. Proiect de hotirire pentru aprobarea regulamentului privind procedura pentru
inregistrarea, evidenfa Ei radierea vehiculelor pentru care existi obligativitatea
inregistrlrii, de pe r^za administrativ -teritoriali a Municipiului Motru qi al
tarifelor de inregistrare al vehiculelor pentru anul 2023, ini{iator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

6. Proiect de hotlrire privind repartizarea locuinfelor cu chirie (convenabile) libere
aflate in domeniul privat al Municipiului Motru, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

7. Proiect de hotlrire privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru 5
apartamente, situate in Municipiul Motru in vederea vinzirii, inifiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

8. Proiect de hotirire pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea,
intrefinerea qi exploatarea locuin(elor din domeniul privat al Municipiului Motru,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

9. Proiect de hotir6re pentru aprobarea dirii in administrare a locurilor de parcare
de re;edinfl nou construite, situate in zona Strada Solitarilor, Aleea Magnoliilor,
Aleea Viginului, Strada Tineretului, qi Aleea Teilor, Lista actrualtzatil cu situa{ia
suprafe{elor de parclri ;i a numlrului de locuri de parcare qi a Regulamentului
privind administrarea Ei exploatarea parclrilor publice din Municipiul Motru,
ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

10. Probleme curente:
1. Adresa Poli{iei Municipiului Motru nr. 360640107.12.2022, inregistrati la

Primlria Municipiului Motru sub nr. 44076114.12.2022;
2. Adresa $colii Gimnaziale nr. 2 Motru nr. 356112.12.2022, inregistrati la

Consiliul Local Motru sub nr. 744114.12.2022;
3. Adresa Societifii UATAA Motru S.A. nr. 9400107.12.2022, inregistrati la

Consiliul Local Motru sub nr. 743108.12.2022;
4. Adresa Asociafiei de Proprietari nr. 3, inregistrati la Primlria Municipiului

Motru sub nr. 44056114.12.2022.

i, u"-" votului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de
voturi rrpentru" (18).

Pentru suplimentarea ordinii de zi sunt patru proiecte de hotdrdre, 3 adrese qi o
informare:
l. Proiect de hotirire privind aprobarea refelei unitlfilor de invl{Imflnt

preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor func(iona in anul
gcolar 2023- 2024, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotirire privind prorogarea datei de aplicare a HCL nr.82125.08.2022
privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clldirile
reziden(iale ;i nereziden{iale pentru anul 2023, inifiator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

3. Proiect de hotirire privind acordarea unui ajutor de urgen{5 pentru refacerea
locuin(ei afectate de incendiu familiei DudIu Delia Emilia Ei Dudiu Sandu, inifiator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

4. Proiect de hotlrire pentru completarea art. I din H.C.L. nr. 76125.08.2022 privind
aprobarea pre{ului local pentru energia termici furnizati in sistem centralizat
agen(ilor economici qi popula{iei municipiului Motru incepind cu 01.09.2022,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

5. Probleme curente:
1. Adresa Poli{iei Municipiului Motru nr. 360929120.12.2022, inregistratl la

Primiria Municipiului Motru sub nr. 45087121.12.2022;
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2. Informarea domnului Dobricl Tudor, inregistrati la Consiliul Local Motru
sub nr. 803 121.12.2022;

3. Adresa Asociafiei pensionarilor ,, Speranfa" din Municipiul Motru nr.
04.29.12.2022, inregistratdla Consiliul Local Motru sub nr. 822129.12.2022;

4. Adresa nr. 10854127.12.2022 a S.C.APAREGIO GORJ S.A, inregistrati Ia
Primlria Municipiului Motru sub nr. 45617127.12.2022.
Dl. Preqedinte menlioneazd cd proiectele de hotdr6re au fost avizate favorabil de

Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Motru gi supune la vot suplimentarea ordinii
de zi a gedinfei.

In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi ^ fost votatl cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

Dl. Pre;edinte supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea votatd.
In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentati ^ fost votati cu

unanimitate de voturi,pentru" (18).

Se trece la votarea proiectelor de hotdr6re.

1. Proiect de hotirire privind aprobarea Planului de acfiuni sau lucrlri de interes
local pentru repartizarea lunarl a orelor de muncl prestate de persoanele majore
apte de muncl beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.
41612001, pentru anul2023, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeEte proiectul de hotdr6re;i menlioneazdcd, a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit avizfavorabil. Intreabd dacd sunt discufii.
Nefiind discufii proiectul de hotirdre este supus la vot.

lln urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (18).

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea Actualizlrii Zonirii Fiscale a Municipiului
Motru incepind cu anul 2023, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre;i menlioneazdcd a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit avizfavorabil. Intreabd dacd sunt discufii.
Nefiind discu{ii proiectul de hotSrdre este supus la vot.

i[n urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (18).

3. Proiect de hotirire pentru completarea listei cu documentele justificative necesare

in analiza cererilor de locuin(e sociale Ei stabilirea criteriilor Ei sistemului de
punctare in baza clrora se repartizeazi locuin{ele sociale destinate inchirierii,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi menlioneazdcd a fost discutat in comisiile de

specialitate gi a primit avizfavorabil. intreaba dacd sunt discutii.
Nefiind disculii proiectul de hotdr6re este supus la vot.

iin urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu unanimitate
de voturi ,rpentru" (18).

4. Proiect de hotlrire privind aprobarea Procesului-verbal al Comisiei cu atribu{ii
privind stabilirea ordinii de prioritate in solu{ionarea cererilor de locuinfe sociale
din Municipiul Motru, privind gizduirea temporarl a persoanelor firl adlpost,
ini(iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte citegte proiectul de hotir6re qi menfioneazd.cd. a fost discutat in comisiile de

specialitate ;i a primit aviz fav orabil. intreab d, dacd sunt discufii.
Nefiind disculii proiectul de hotdrire este supus la vot.
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in ,r"-a votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate
de voturi rrpentru" (18).

5. Proiect de hotirire pentru aprobarea regulamentului privind procedura pentru
inregistrarea, evidenfa qi radierea vehiculelor pentru care existl obligativitatea
inregistririi, de pe raz^ administrativ -teritoriali a Municipiului Motru Ei al
tarifelor de inregistrare al vehiculelor pentru anul 2023, inifiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte citeqte proiectul de hotdr6re qi menlioneazdcd a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit avizfavorabil. intreabd dacd sunt discufii.
Nefiind discu!^ii proiectul de hot[r6re este supus la vot.

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

6. Proiect de hotirire privind repartizarea locuin{elor cu chirie (convenabile) libere
aflate in domeniul privat al Municipiului Motru, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeEte proiectul de hotdrdre qi menlioneazdcd" a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit avizfavorabil. Intreabd dacd sunt discufii.
Nefiind disculii proiectul de hotdr6re este supus la vot.

iln urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate
de voturi rrpentru" (18).

7. Proiect de hotirire privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru 5

apartamente, situate in Municipiul Motru in vederea vinzirii, inifiator Primar Ec.
Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotirdre qi menlioneazdcd a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit avizfavorabil. Intreabd dacd sunt disculii.
Nefiind disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrflre este votat cu unanimitate
de voturi rrpentru" (18).

8. Proiect de hotlrire pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea,
intre{inerea qi exploatarea locuin{elor din domeniul privat al Municipiului Motru,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre gi menfioneazdcd, a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit avizfavorabil. Intreabd dacd sunt discufii.
Nefiind discufii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotErflre este votat cu unanimitate
de voturi rrpentru" (18).

9. Proiect de hotirire pentru aprobarea dlrii in administrare a locurilor de parcare
de reqedinfi nou construite, situate in zona Strada Solitarilor, Aleea Magnoliilor,
Aleea Viqinului, Strada Tineretului, qi Aleea Teilor, Lista actualizatd cu situafia
suprafe{elor de parciri ;i a numlrului de locuri de parcare qi a Regulamentului
privind administrarea gi exploatarea parcirilor publice din Municipiul Motruo
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte citegte proiectul de hotdrdre qi menfioneazd, cd, a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit avizfavorabil. intreabi dacd sunt discufii.
S-au inscris la cuvdnt domnii consilieri locali Sanda Ion qi Olaru Nicolae.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Sanda Ion.
Dl. Sanda afirmd cd nu este justificatd majorarea cu 20Yo a tarifului pentru parcare, deoarece

nu se fac lucr6ri speciale pentru intrefinerea lor.
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Dl. Sanda face amendament ca parcdrile rezervate pentru 16 orelzi sd rdmdnd la acela;i tarif.
Dl. PreEedinte supune la vot amendamentul domnului consilier local Sanda Ion.

In urma votului exprimat amendamentul este votat cu 6 voturi ,rpentru"
(Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioan, Petrescu llie, Pintea Dumitru, Ruqe{ Nicolae Ei Sanda
Ion) ;i l0 ,,ab{ineri" (Ardeiu Rizvan Remus, Colfatu Neghinl Constantin, Chi{ulescu
Niculina, David Constantin, Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Olaru Nicolae, PinoEanu
Aurel, Petr$or Florentina Eugenia ;i Preda-Dochinoiu Florin).

Amendamentul nu a trecut.
Dl. Pre;edinte dd cuvdntul domnului Olaru Nicolae.
Dl. Olaru face amendament ca pentru primul loc de parcare sd se pldteascd 100 leilan, rar
pentru cel deal doilea loc de parcare sd se pldteasca 500 lei/an pentru 16 orelzi qi 300 lei/an
pentru 24 orelzi.
Dl. Preqedinte supune la vot amendamentul domnului consilier local Olaru Nicolae.

In urma votului exprimat amendamentul este votat cu 8 voturi ,,pentru"
(Ardeiu Rizvan Remus, Colfatu Neghinl Constantin, Chi{ulescu Niculina, Giubelan
Sorin, Matei Gabriel, Olaru Nicolae, Pinoqanu Aurel gi Petrigor Florentina Eugenia) ;i
8 ,,ab{ineri" (David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioan, Petrescu llie, Pintea
Dumitru, Preda-Dochinoiu Florin, Rugef Nicolae qi Sanda lon).

Amendamentul nu a trecut.
Dl. Pregedinte supune la vot proiectul de hotdr6re aqa cum a fost redactat.

Domnul consilier local Mirqu Vasile intrd online in gedinld, anun!6ndu-qi prezenta.

Sunt prezenli toli cei 19 consilieri locali in funclie.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu 10 ,rpentru"

(Ardeiu Rizvan Remus, Colfatu Neghini Constantin, Chi(ulescu Niculina, Giubelan
Sorin, Matei Gabriel, MirEu Vasileo Olaru Nicolae, PinoEanu Aurel, Petri;or Florentina
Eugenia ;i Preda-Dochinoiu Florin) ;i 9 ,,ab{ineri" (David Constantin, Huidu Vasile,
Iorga Ion, BIlan Vasile, Iovan Sorin Ioan, Petrescu Ilie, Pintea Dumitru, Ru;e{ Nicolae
qi Sanda Ion).

10. Proiect de hotlrire privind aprobarea re{elei unitlfilor de invl{Imint
preuniversitar de stat de pe raz^ Municipiului Motru care vor func{iona in anul
qcolar 2023-2024,, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre gi menlioneazdcd, a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit aviz favorabil. Intreabd, dacd. sunt discufii.
Nefiind discufii proiectul de hotirdre este supus la vot.

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

11. Proiect de hotlrire privind prorogarea datei de aplicare a HCL nr.82125.08.2022
privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clidirile
rezidenfiale qi nerezidenfiale pentru anul2023, ini(iator Primar Ec. Morega Costel
Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrAre gi menlioneazdcd, a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit aviz favorabil. Intreabd dacd sunt disculii.
Nefiind discul^ii proiectul de hotdrAre este supus la vot.

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

12. Proiect de hotlrffre privind acordarea unui ajutor de urgen{i pentru refacerea
locuin{ei afectate de incendiu familiei DudIu Delia Emilia si Dudiu Sandu, inifiator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotirdre qi menlioneazd,cd, a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabd dacd sunt discutii.
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Nefiind discul^ii proiectul de hotirAre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate

de voturi rrpentru" (19).

13. Proiect de hotirire pentru completarea art. I din H.C.L. nr. 76125.08.2022 privind
aprobarea prefului local pentru energia termici furnizatl in sistem centralizat
agen{ilor economici gi populafiei municipiului Motru incepind cu 01.09.2022,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte citeqte proiectul de hotdr6re;i menlioneazd,cd a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit avizfavorabil. intreaba dacd sunt disculii.
Nefiind discul^ii proiectul de hotdrire este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 12 ,,pentru"
(Ardeiu RIzvan Remus, Col{atu Neghinl Constantin, Chifulescu Niculina, Giubelan
Sorin, David Constantin, Huidu Vasile, Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru Nicolae,
Pino;anu Aurel, Petriqor Florentina Eugenia qi Preda-Dochinoiu Florin), un vot
,,impotrivI" (Petrescu) qi 4 ,rab{ineri" (Iovan Sorin Ioan, Pintea Dumitru, Ruqef Nicolae
qi Sanda Ion).

14. Probleme curente:
1. Adresa Poli(iei Municipiului Motru nr. 360640107.12.2022, inregistratl Ia

Primlria Municipiului Motru sub nr. 44076114.12.2022;
2. Adresa $colii Gimnaziale nr. 2 Motru nr. 356112.12.2022, inregistratl la

Consiliul Local Motru sub nr. 744114.12.2022;
3. Adresa Societifii UATAA Motru S.A. nr. 9400107.12.2022, inregistratl la

Consiliul Local Motru sub nr. 743108.12.2022;
4. Adresa Asociafiei de Proprietari nr. 3, inregistratil la Primiria Municipiului

Motru sub nr. 44056114.12.2022;
5. Adresa Poli{iei Municipiului Motru nr. 360929120.12.2022, inregistratl la

Primlria Municipiului Motru sub nr. 45087121.12.2022;
6. Informarea domnului Dobrici Tudor, inregistrati la Consiliul Local Motru sub

nr. 803/21.12.2022;
7. Adresa Asociafiei pensionarilor ), Speran{a" din Municipiul Motru nr.

04.29.12.2022, inregistratl la Consiliul Local Motru sub nr. 822129.12.2022;
8. Adresa nr. 10854127.12.2022 a S.C.APAREGIO GORJ S.A, inregistratl la

Primiria Municipiului Motru sub nr. 45617127.12.2022;

Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adrese.

Dl. Preqedinte declard lucrdrile gedinlei inchise.

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

PRE$EDINTE DE SECRET
GIUBELAN SORIN STROES GINA
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