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PR.oTECT DE rrorAnAnrc,
PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE INFRUMUSETARE AL

MUNICIPIULUI MOTRU PE ANUL 2023

PRIMARUL MUNICIPruLUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avhnd tn vedere:

privind gospoddrirea localit6lilor urbane qi rurale, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare;

prin Legea nr. 51512002, cu modificdrile ulterioare;

modificdrile qi completdrile ulterioare;

intravilanul localitdlilor, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

republicatd, cu modificlrile ;i completdrile ulterioare;

privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe anul 2023 qi estimdri

2024 - 2026 Si Bugetul Instituliilor Publice qi Activitdlilor Finantate Integral sau Pa(ial
din Venituri Proprii pe anul 2023 Si estimdri 2024 -2026;

qi completdrile ulterioare;

actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 136, alin.l din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul administrativ,
cu modificlrile Ei completlrile ulterioare,

PROPUNE:

ART.I Se aproba PROGRAMUL DE 1NTRUVUSETARE AL MUNICIPIULUI MOTRU
PENTRU ANUL 2023, conform anexei la prezentul proiect de hotlrdre.
ART. 2. Suma necesard pentru realizarea lucrdrilor de infrumuselare este prevlzutd in Programul

de lucrdri qi reparafii pe anul 2023.
ART.3. Lucrdrile cuprinse in Programul de infrumusefare al Municipiului Motru pe anul 2023 se

vor realiza de cdtre societatea Direclia Publica Motru S.A.
ART.4 Prevederile hotlrArii vor fi duse la indeplinire de Serviciul C.S.P.L.P.P.M. qi S.C.

Direc{ia Publica Motru S.A.
ART.5 va fi comunicatd Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului

Jude!ului C.S.P.L.P.P.M qi Buget, Finanle, Contabilitate din cadrul Primdriei
qi sooietalii Direclia Publicd Motru S.A.
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NR.6406 /17.02.2023

Program de infrumusetare din Municipiul Motru
pe anul 2023

Pentru anul 2023 in cadrul Programului de infrumusetare la nivelul
Municipiului Motru, tinand cont si de Programul de lucrari si reparatii, aprobat ca

Anexa 8 la - HCL nr. 10102.02.2023, privind aprobarea Bugetului Local al

Consiliului Local Motru pe anul 2023 si estimari2024-2026 si Bugetul Institutiilor
Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul

2023 si estimari2024-2026, propunem sa fie executate urmatoarele lucrari:

l. Igenizarea spatiilor verzi constand in greblarea si evacuarea resturilor

vegetale, a tuturor resturilor din prefabricate de beton, bucati de beton,

pietre, fier vechi, caroserii, material rezultate din decaparea si repararea

hidroizolatiilor de la terasele blocurilor, araci, garduri inestetice-gradini

de zarzavaturi, gramezi de balast si moloz de pe domeniul public al

Municipiului Motru si localitatile rurale apartinatoare ;

2. Toaletarea pomilor si taierea gardului viu;
3. Varuirea pomilor din parcuri si arterele principale;

4. Nivelarea si transportarea excedentului de pamant, completarea cu

pamant vegeta, acolo unde este necesar, in vederea insamantarii cu

gazon;

5. Plantarea de puieti, de arbori si arbusti ornamentali;

6. Plantare flori de sezon;

7. Plantari de gard viu;
8. Plantari de trandafiri;
9. Achizitionarea si instalarea de ghivece de flori;



10. Decolmatarea si igenizarea canalului de garda de pe Calea Tismanei;

I 1. Decolmatarea si igenizarea rigolelor aferente drumului judetean si

drumului national, pe segmente situate pe raza Municipiului Motru;

12. Repararea, inlocuirea si vopsire4 acolo unde este cazul, a complexelor

dejoaca pentru copii;

13. Repararea inlocuirea si vopsireq dupa caz, a mobilierului stradal de pe

raza Municipiului Motru;

14. Repararea aleilor si parcarilor, acolo unde este cazul;

15. Repararea si vopsirea cismelelor stradale;

16. Repararea si vopsirea fantanilor arteziene;

17. Repararea si vopsirea fantanilor publice din satele apartinatoare

Municipiului Motru;

18. Lacuirea foisoarelor si troitelor din Municipiul Motru si satele

apartinato af,e MuniciPiului Motru;

19. Curatarea, repararea si vopsirea bordwilor din parcuri si strazile

principale din Municipiului Motru;

20. Vopsirea panourilor de afisaj;

2l . Inlocuirea si vopsirea, dupa caz, a stalpilor indicatoarelor rutiere;

22. Vopsirea arcadelor, jardinierelor si stalpilor de iluminat public din

parcurile Municipiului Motru.

23. Reparat si activat stalpi pentru iluminatul public.

24. Verificarea existentei capacelor peste caminele de vizitare la retelele

tehnico-edilitare.
25. Curatarea, repararea si vopsirea parapetelor, podurilor, podetelor.

Lucrarile vor fi executate in urama constatarilor si masuratorilor facute de

catre reprezentantii Primariei Municipiului Motru si ai societatii Directia Publica

Motru S.A..

Sef Serviciu C.S.P.L.P.P.M.,

ALUPOAI ENTIN
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NR. /60 t /T-o2,2023

Referat de aprobare

la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de infrumusetare
din Municipiul Motru pe anul 2023

Avand in vedere:

Prevederile O.G. nr.2112002, privind gospodarirea localitatilor rurale si urbane,

aprobata cu modificari de Legea nr.51512002;

Prevederile Legii nr.5112006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu

modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile OUG nr. 19512005, privind protectia mediului, cu modificarile si

completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 2412007, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi

din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HCL nr. 10102.02.2023, privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local

Motru pe anul 2023 si estimari 2024-2026 si Bugetul Institutiilor Publice si

Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2023 si

estimari 2024-2026;

supun spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de

infrumusetare din Municipiul Motru pe anul 2023.

Raportul de specialitate va fi intocmit Serviciul C.S.P.L.P.P.M.
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Raport de Specialitate

La proiectul de hotirAre privind aprobarea Programului de infrumusetare din
Municipiul Motru pe anul 2023

Av0nd in vedere:

- Prevederile O.G. nr.2112002, privind gospoddrirea localitdlilor rurale qi urbane,

aprobatd cu modificdri de Legea rr.51512002;
- Prevederile Legii nr.5112006, privind serviciile comunitare de utilitafi publice, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Prevederile OUG nr.19512005, privind proteclia mediului, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;

- Prevederile Legii nr.2412007, privind reglementarea qi administrarea spafiilor verzi din
intravilanul localitdlilor, republicatd, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;

- HCL nr. 10/02.02.2023, privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru,
pe anul 2023 Ei estimdri 2024-2026 Ei Bugetul Instituliilor Publice qi Activitdlilor
Finanlate Integral sau Parfial din Venituri Proprii pe anul 2023 qi estimlri 2024-2026 ;

- Referatul de aprobare;

- Proiectul de hot[rdre,
Precum ;i faptul cd lucrdrile propuse pentru executare se vor face in perioada de primdvard,

care incepe odatd cu luna martie, supun spre analizd qi aprobare proiectul de hotdr6re
privind aprobarea Programului de infrumusefare din Municipiul Motru pe anul 2023,in
forma anexatd la prezentul.

Suma necesard realizdrii lucrdrilor prevdzute in Programul de infrumuse{are este cuprinsd in
anexa nr.8 la HCL nr.10102.02.2023.

$ef Serviciu C.S.P.L.P.P.M.,

ALUPOAIVALE N
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MOTITU
CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRTI:

Avfrnd tn vedere:

bugetelor locale pe anvl 2023 qi estimlri 2A24-2026, a sumelor alocate din cote dcfalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 ,si estimiri 2024-2026;

sunt comunicate estimlri pentru anii 2023,2024-2026 a cotelor dcfalcate din impozitul pe venit;

repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor cu bursele elevilor, pentru

finan{area stimulenrului educalional sub fonrrd de tichete sociale , pentru finan{area drepturilor
copiilor cu cerinle educalionale speciale, pentru finanfarea drepturilor asistcn;ilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indernnizafiile lunare, pe anul 2023 ;i eslimiri 2024-2026;

sumelor rlsfalcate din TVA a sumelor defalcatc din taxa pe valoare adiugattr destinate tinanlirii
de bazi a unitililor de inv6{6mdnt preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli previzute
la art. 104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educaliei na(ionale nr. U2All, cu modificirile qi

completArile ulterioare;

ulterioare;

ulterioare;

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterierare;

Mircea;

In temeiul prevederilor art. I39, alin.l din O,U.G. nr. 57DAl9 privind Codul
administrativ, cu modificlrile gi complettrrile ulterioarc,

HOTARASTE:
J

ART.I Sc aprohl hugctul local al Consiliului Local Motru dczechilibrat in sumtr tle
95.818 mii lei pentru anul 2023 pi cstimiri ln sumi dc 48.810 mii lei pentru anul 2024,
40.680 mii lei pcntru anul 2025 qi 41.892 mii lci pentru anul 2026 conform anex€i lr
precum Ei pe sec(iunea de funcfionarc in sumi rJe35.647 rrrii lci cchilibrat conform ancxei
2 gi sec{iunea de dez,volt*re in sumtr dc 60.171 mii lei dezcchilibrat conform anexei 3.

II(}TAN.AN.E
privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe *nul2023 qi estimiri
2024 - 2026 pi tsugetul Institufiilor Publice qi Activitlfilor Finan{nte Integral sau Par{ial

din Vcnituri Proprii pe anul2023 qi estimfiri 2024 *2(126



ART.2 Se aprobl bugetul institufiilor publice Ei activitilfilor finanfatc integral sau parfial
air**itr"i proprii dezechilibrat tn sumfl de 42.953,97mii loi pentru 

"1qry21 l.i-.1lry[{
tn sumi de 40.625 mii lei pentnr auut 2024, 42.888 rtrli lei pentru anul2025 Ei 46.262 mil
lei peittru anul2026 conform anexei 4, precum qi pe sectiunea de funcfionare tn suml de

3?.?85,86 mii tei dezechillbrat conform ancxei 5 qi secfiunea de dezvoltare ln sumii de

5.168,11 mii lei dezechilibrat conform anexei 6.

ART,3 Se aprobi Programul Investi{iilor pe anul2023, conform anexei 7.

ART.4 Se aprobi Programul de lucrlri qi rcparafii pc anul 2023,conform rnexei 8.

ART.S Se aprobI numir-ul de posturi conform statelor de func{ii pe anul 2023, conform
anexei 9.

ART.6 Se aproba utilizarea sumci de 10.186 mii lei din excedentul bugetului local pentru
realizarea obiectivelor de investifii pe anul2023.

ART.7 Se aproba utilizarer excedentului institufiilor publice gi activiti{ilor finanfate
integral sau parfial din venituri proprii in sumI de 414,02 mii lei astfel:

- 394191mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casl I
- 19,11 mii lei pentru reslizarea obiectivelor de investifii pe anul 2023,

ART.8. Repartizarea sumelor din fondul la dispozifia Consiliului Judefean Gorj pe anul
2023 qi estimiri 2024-2t26, se vor include in buget prin adoptarea unei noi hot6rflri a

Consiliului Local Motru.

ART.9 Prevederile hotirArii vor Ii duse la lndeplinire de serviciile de speeialittt€ din cadrul
PrimIriei municipiului Motru.

ART.10 Hot6rirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituflei Prefectului

Ei Serviciului Buget, Finan{e Contabilitate din cadrul Primlriei municipiului Motru.

cuun nr.
din m. total de

voturi
a C.L. Motru
abfineri, exprimate

prezenli la gedinli pi din totalul de 19 consilieri ln funclie
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ANEXA NR. 8

NR.107 3
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C.S. P.P.M.PROGRAM LUCRARI $I REPARATII PE ANU 3. SERVI
it

":;I

{atoare

(lei cu TVA)

Denumire oblectivNr.

Crt.

1.150.0001. Reparafii str6zi, parciri, alei gitrotuare in Municipiul

Motru

600.0002.

6s0.0003 Cheltuielicu Programu I de infrumusefare

200.0004. Reparatii acoperig $coala Gimnaziala nr.1- Motru

150.000lnlocuire teren sintetic $coala GimnazialS nr.1- Motru5

100.0006. Marcaje rutiere

s0.0007 Pietruiri drumuri in localitilile componente gi

apafiinetoare Mun. Motru

100.0008. Reparatii sediu Primirie Motru gi igienizare

apartament de necesitate bloc M6, Sc.B, Ap.11

100.0009. Reparafii gi igienizare Vila nr.2 - Motru

10. Reparalii instalalii sanitare bloc C3 gi montare

apometre individuale

100.000

Reparalii secfie interne Spitalul Municipal Motru



montare indicatoare rutiere, oglinzi

lpi metalici, plScufe denumire strazi,

Achizilie gi

pllcule imobile

50.000MotrulaCentraRepa acoperig Piafaralii

s0.000cai acces la Scoala

Gimnazial6 nr.2li Gridinita nr.7

rafii gard rmprejmu

20.000

foraje, mlsurtrtori topografice)

paitMonitorizare

Ec.

11. Reparalii sediu ITL 70.000

12, 60.000

13. Reparalii, periaj terenuri sintetice sport 50.000

14.

15.

16. Amenajare pi reparalii platforme deseuri Motru 50.000

t7. Reparatii f6nt6ni la sate

18. 12.000

19. Reparaiii stalii cSl6tori 10.000

TOTAL 3.s72.000

Serv.CSPI.PPM,
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Achizitie mobilier coguri, mese gah)

primaria@primariamotru. rowww. primariamotru.ro
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LISTA ACHIZITII PRoDUSE $r SERVICII PE ANUL 2023- SERyICIUL

C-S.P.L.P.P.M.
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Nr,

Crt.

Denumire oblediv Valoare

{lei cu TVA}

1. Achizitie servicii documentatii cadastrale 200.000

2. Corpuri iluminat public - Ied 200.000

3. Achizifie gi plantare pomi ornamentali 50.000

4. 150.000

5. lnchiriere, vidanjare giintrelinere toalete ecologice -

6 buc. Motru
100.000

TOTAL 700.000
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