
Proces - verbal

incheiat azi 02.02.2022 cu ocazia gedin{ei extraordinare a Consiliului Local
Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a fbcut online, materialele
au fost trimise online pe adresele de e-mail ale membrilor Consiliului Local Motru,
domnului Primar - Morega Costel Cosmin qi domnului Florescu Daniel de cdtre
angajatele Aparatului Permanent al Consiliului Local.

$edinfa se desfdqoard la sala de Eedinje a Consiliului Local Motru din cadrul
Casei Multiculturale Motru.

Domnul Consilier juridic - Florescu Daniel line locul doamnei Secretar
General - Stroescu Gina.

La;edinf[ participS: 18 consilieri locali in funcfie (17 consilieri locali
prezenli fizic: Ardeiu Rizvan Remus, B[lan Vasile, Chilulescu Niculina, Colfatu
Neghinl Constantin, David Constantin, Giubelan Sorin, Huidu Vasile, Iovan Sorin
Ioan, Matei Gabriel, Mirgu Vasile, Pinoganu Aurel, Olaru Nicolae, Preda-Dochinoiu
Florin, Petriqor Florentina Eugenia, Pintea Dumitru, Rqef Nicolae, Sanda Ion qi un
consilier local prezent online: Petrescu Ilie), domnul Morega Costel Cosmin - Primar
al municipiului Motru, domnul Consilier juridic Florescu Daniel, domnul
Perigoreanu Mircea - $ef Serviciu Buget, Finanle, Contabilitate, domnul DobricS
Tudor - Inspector in cadrul Serviciului C.S.P.L.P.P.M., domnul Pauliq Dorian
Gabriel Leonid - Referent in cadrul Direc{iei de Culturi Sport qi Tineret Motru,
doamnele Lonea Vasilica qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al
Consiliului Local Motru. Lipseqte domnul consilier local Iorga Ion.

Proiectul ordinii de zi al qedin{ei extraordinare a fost comunicat de cdtre
doamna Ursoniu Ana Daniela in timp util membrilor Consiliului Local Motru.
Proiectul ordinii de zi este anexd la Dispozi{ia nr. 140/30.01 .2023 privind convocarea
Consiliului Local Motru in qedin![ extraordinarl in data de 02.02.2023, orele 1600,

ce se desfEqoarl la sala de qedinle a Consiliului Local Motru din cadrul Casei
Multiculturale Motru.

Domnul Consilier juridic - Florescu Daniel - men{ioneazd cd sunt prezen}i
18 consilieri locali, qedinfa fiind statutard qi put6ndu-se desflqura.

Domnul Florescu Daniel supune la vot procesul verbal al qedinlei ordinare
a Consiliului Local Motru din data de 26.01.2023.

ir, ,r.ma votului exprimat procesul verbal al qedinfei ordinare din
data de 26.01.2023 a fost votat cu unanimitate de voturi ,,pentru" (18).

Domnul Florescu Daniel roagl Preqedintele de Eedinfi, domnul MirEu
Vasile, sI preia lucrdrile qedin{ei.

Dl. Pre;edinte supune la vot

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirflre privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local
Motru pe anul 2023 Si estimiri 2024 - 2026 qi Bugetul Institu{iilor Publice qi
Activitl(ilor Finanfate Integral sau Parfial din Venituri Proprii pe anul 2023 qi
estimlri 2024 -2026, inifiator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
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in ,.*u votului exprimat ordinea de zi este votatl cu unanimitate de
voturi ,rpentru" (18).

Pentru suplimentarea ordinii de zi sunt doud proiecte de hotdr6re:
1. Proiect de hotirire privind aderarea UAT Municipiul MOTRU in Asocia(ia

de Dezvoltare Intercomunitarl in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare
,,ADIS" Gorj, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru delegarea
in numele qi pentru U.A.T. Municipiul Motru a activitl{ii de eliminare prin
depozitare a deqeurilor reziduale, a deseurilor stradale, a rezidurilor rezaltate
de la instalatiile de tratare ;i sortare, precum si a deseurilor ce nu pot fi
valorificate, provenite din activiti{i de reamenajare ;i reabilitare a spa{iilor qi

locuin{elor la depozitele de deqeuri nepericuloase, in favoarea ADIS Gorj,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte menfioneazd cd proiectele de hotlrdre au fost avizate
favorabil de cdtre Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Motru si supune la
vot suplimentarea ordinii de zi a Eedinfei.

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

Dl. Preqedinte supune la vot ordinea de zi cu suplimentareavotatd.
In urma votului exprimat ordinea de zi suplimentatil a fost votatl cu

unanimitate de voturi ,rpentru" (18).

Se trece la votarea proiectului de hotlrdre

l. Proiect de hotlrire privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local
Motru pe anul 2023 9i estimiri 2024 - 2026 Si Bugetul Institu{iilor Publice qi

Activitifilor Finan(ate Integral sau Parfial din Venituri Proprii pe anul 2023 qi

estimiri 2024 -2026, ini{iator Primar ec. Morega Costel Cosmin;
Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdr6re gi menlioneazd cd a fost discutat in comisiile de

specialitate ;i a primit aviz favorabil.
Dl. Preqedinte supune la vot art.l al proiectului de hotdrdre:

..ART.l Se aprobi bugetul local al Consiliului Local Motru dezechilibrat in sumi de
95.818 mii lei pentru anul2023 qi estimlri in suml de 48.810 mii lei pentru anul2024,
40.680 mii lei pentru anul2025 qi 41.892 mii lei pentru anul2026 conform anexei 1o

precum qi pe secfiunea de func{ionare in sumi de 35.647 mii lei echilibrat conform
anexei 2 gi secfiunea de dezvoltare in sumi de 60.171 mii lei dezechilibrat conform
anexei 3. "
Dl. Pregedinte intreabd dacd mai sunt disculii.
S-a inscris la cuvAnt domnul consilier local David Constantin.
Dl. PreEedinte dd cuvAntul domnului David Constantin.
Dl. David intreabd care este termenul de aprobare a bugetului.
Dl. PeriEoreanu rdspunde domnului consilier local David Constantin cd termenul de
aprobare a bugetului local este de 45 de zile de la data aprobdrii bugetului de stat, iar
bugetul de stat a fost aprobat pe data de 19 decembrie 2022.
Dl. Huidu intreabd dacd trebuia dezbatere public5 inainte de aprobarea bugetului.
Dl. Periqoreanu rdspunde domnului consilier local Huidu Vasile cd dezbaterea publicd a

bugetului s-a frcut in data de 12.01 .2023.
Dl. Primar - afirmd c[ propunerile pentru investilii din partea cetdlenilor qi a persoanelor

interesate trebuia sd fie fbcute Ei depuse in termenul de 45 de zile sau in qedinfa
de dezbatere publicd a bugetului;

- menlioneazd cd s-a linut cont de toate propunerile depuse;
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- precizeazd cd dacd vor mai fi propuneri pe parcursului execuliei bugetului, de

acestea se va line seama la rectificdrile bugetare care vor fi {Ecute in decursul
anului.

Nemaifiind discufii, domnul Presedinte supune la vot art.l al proiectului de hotdrdre.
In urma votului exprimat art.l al proiectului de hotlrire este votat cu 11 voturi

,,pentru" (Ardeiu Rlzvan Remus, Col{atu Neghinl Constantin, Chi{ulescu Niculina,
Matei Gabriel, Mir;u Vasile, PinoEanu Aurel, Petriqor Florentina Eugenia, Olaru
Nicolae, Preda-Dochinoiu Florin, Giubelan Sorin qi Petrescu Ilie) ;i 7 ,,abfineri"
(BIlan Vasile, David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin Ioan, Pintea Dumitru,
Sanda Ion qi Ruqe( Nicolae).

Dl. PreEedinte supune la vot art.2 al proiectului de hotdr6re:

,.ART.2 Se aprobi bugetul institu{iilor publice gi activitl{ilor finan{ate integral sau
par(ial din venituri proprii dezechilibrat in suml de 42.953r97mii lei pentru anul
2023 ;i estimiri in suml de 40.625 mii lei pentru anul2024,42.888 mii lei pentru anul
2025 ;i 46.262 mii lei pentru anul2026 conform anexei 4, precum qi pe sec{iunea de
func{ionare in sumi de 37.785,86 mii lei dezechilibrat conform anexei 5 qi sec{iunea de
dezvoltare in sumi de 5.168,11 mii lei dezechilibrat conform anexei 6. "

in u.-a votului exprimat art.2 alproiectului de hotirire este votat cu 11 voturi
,rpentru" (Ardeiu RIzvan Remus, Colfatu Neghinl Constantin, Chi{ulescu Niculina,
Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Pino;anu Aurel, Petriqor Florentina Eugenia, Olaru
Nicolae, Preda-Dochinoiu Florin, Giubelan Sorin qi Petrescu llie) ;i 7 ,rabfineri'o
(Bilan Vasile, David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin loan, Pintea Dumitru,
Sanda Ion qi Ruqe{ Nicolae).

Dl. Pregedinte supune la vot art.3 al proiectului de hotdrdre:
..ART.3^ Se aprobl Programul Investi(iilor pe anul2023, conform anexei 7. "

In urma votului exprimat art.3 al proiectului de hotlrire este votat cu 11 voturi
,,pentru" (Ardeiu Rizvan Remus, Col{atu Neghinl Constantin, Chifulescu Niculina,
Matei Gabriel, Mir;u Vasile, Pino;anu Aurel, Petr[or Florentina Eugenia, Olaru
Nicolae, Preda-Dochinoiu Florin, Giubelan Sorin ;i Petrescu llie) ;i 7 ,,ab{ineri"
(BIlan Vasile, David Constantino Huidu Vasile, Iovan Sorin loan, Pintea Dumitru,
Sanda Ion qi Ruqe{ Nicolae).

Dl. Preqedinte propune ca in Programul de lucrdri gi reparalii pe anul 2023 sd fie prinsd qi

extinderea copertinei la Capeld.
Dl. Primar spune c5, pe l0ngd extinderea copertinei la Capeld, se are in vedere gi

achizilionarea a doud mese gi cAteva bdnici.
Dl. Preqedinte supune la vot art.4 al proiectului de hotdr6re:

..ART.l Se aprobi Programul de lucriri qi repara{ii pe anul 2023, conform anexei8".
In urma votului exprimat art.4 al proiectului de hotdrffre este votat cu 11 voturi

,,pentru" (Ardeiu RIzvan Remus, Col(atu Neghinl Constantin, Chifulescu Niculina,
Matei Gabriel, Mir;u Vasile, Pinoqanu Aurel, Petriqor Florentina Eugenia, Olaru
Nicolae, Preda-Dochinoiu Florin, Giubelan Sorin qi Petrescu llie) qi 7 ,,ab{ineri"
(Bnlan Vasile, David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin loan, Pintea Dumitru,
Sanda Ion ;i Ru;ef Nicolae).

Dl. PreEedinte supune la vot art.5 al proiectului de hotdrAre:
..ART.5 Se aprobl numirul de posturi conform statelor de func(ii pe anul 2023,
conform anexei 9. "

it ,r.-u votului exprimat art.5 al proiectului de hotlrire este votat cu 11 voturi
,,pentru" (Ardeiu Rizvan Remus, Col{atu Neghinl Constantin, Chifulescu Niculina,
Matei Gabriel, Mir;u Vasile, Pinoqanu Aurel, Petriqor Florentina Eugenia, Olaru
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Nicolae, Preda-Dochinoiu Florin, Giubelan Sorin qi Petrescu Ilie) qi 7 ,,ab{ineri"
(BIlan Vasile, David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin loan, Pintea Dumitru,
Sanda Ion qi Ruqe( Nicolae).
Dl. Preqedinte supune la vot art.6 al proiectului de hotdr6re:

.,ART.6 Se aproba utilizarea sumei de 10.186 mii lei din excedentul bugetului local
pentru realaarea obiectivelor de investi(ii pe anul2023."

In urma votului exprimat art.6 al proiectului de hotlrire este votat cu 11 voturi
,rpentru" (Ardeiu Rizvan Remus, Col{atu Neghinl Constantin, Chifulescu Niculina,
Matei Gabriel, Mir;u Vasile, Pinoqanu Aurel, Petr[or Florentina Eugenia, Olaru
Nicolae, Preda-Dochinoiu Florin, Giubelan Sorin qi Petrescu llie) Ei 7 ,,abfineri"
(BIlan Vasile, David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin loan, Pintea Dumitru,
Sanda Ion qi Rqef Nicolae).

Dl. Preqedinte supune la vot art.7 al proiectului de hotdrdre:

,.ART.7 Se aproba utilizarea excedentului institufiilor publice qi activiti{ilor finan{ate
integral sau parfial din venituri proprii in suml de 414102 mii lei astfel:
- 394191mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casl;
- 19,11 mii lei pentru realizarea obiectivelor de investifii pe ant12023."

In urma votului exprimat art.7 al proiectului de hotirire este votat cu 11 voturi
,rpentru" (Ardeiu RIzvan Remus, Col{atu Neghinl Constantin, Chi{ulescu Niculina,
Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Pinoqanu Aurel, Petriqor Florentina Eugenia, Olaru
Nicolae, Preda-Dochinoiu Florin, Giubelan Sorin qi Petrescu Ilie) ;i 7 ,rab{ineri"
(Bllan Vasile, David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin loan, Pintea Dumitru,
Sanda Ion qi Ruqe{ Nicolae).

Dl. Preqedinte supune la vot art.8 al proiectului de hotdr6re:

..ART.8. Repartizarea sumelor din fondul la dispozifia Consiliului Jude{ean Gorj pe
anul 2023 Ei estimEri 2024-2026, se vor include in buget prin adoptarea unei noi
hotirflri a Consiliului Local Motru. "

in .,rma votului exprimat art.8 aI proiectului de hotlrflre este votat cu 11 voturi
,rpentru" (Ardeiu Rizvan Remus, Col{atu Neghini Constantin, Chifulescu Niculina,
Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Pino;anu Aurelo Petriqor Florentina Eugenia, Olaru
Nicolae, Preda-Dochinoiu Florin, Giubelan Sorin Ei Petrescu Ilie) qi 7 ,rab{ineri"
(Bllan Vasile, David Constantin, Huidu Vasile, fovan Sorin loan, Pintea Dumitru,
Sanda Ion qi RuEe{ Nicolae).

Dl. Preledinte supune la vot proiectul de hotdrdre in integralitate aqa cum a fost redactat.
In urma votului exprimat proiectului de hotlrire este votat cu 11 voturi

,rpentru" (Ardeiu RIzvan Remus, Col{atu Neghini Constantin, Chi{ulescu Niculina,
Matei Gabriel, Mirgu Vasile, Pino;anu Aurel, Petriqor Florentina Eugenia, Olaru
Nicolae, Preda-Dochinoiu Florin, Giubelan Sorin qi Petrescu llie) qi 7 ,rabfineri"
(BIlan Vasile, David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin loan, Pintea Dumitru,
Sanda Ion qi Ruqef Nicolae).

2. Proiect de hotlrflre privind aderarea UAT Municipiul MOTRU in Asociafia
de Dezvoltare Intercomunitarl in domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare
,,ADIS" Gorj, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeEte proiectul de hotdrAre qi intreabd dacf, sunt disculii.
Nefiind disculii domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre a$a cum a fost

redactat.
in urma votului exprimat proiectului de hotlrire este votat cu 14 voturi

o,pentru'o (Ardeiu R5zvan Remus, Col{atu Neghinl Constantin, Chi(ulescu Niculina,
David Constantin, Giubelan Sorin, Huidu Vasile, Matei Gabriel, Mirqu Vasile,
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Pino;anu Aurel, Petriqor Florentina Eugenia, Olaru Nicolae, Preda-Dochinoiu Florin,
Petrescu Ilie Ei Sanda lon) qi 4 voturi ,rimpotrivfl" (Bilan Vasile, Iovan Sorin loan,
Pintea Dumitru Ei Ruqe{ Nicolae).

3. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului Local Motru pentru delegarea
in numele qi pentru U.A.T. Municipiul Motru a activitlfii de eliminare prin
depozitare a deqeurilor reziduale, a deseurilor stradale, a rezidurilor rezultate
de la instalatiile de tratare qi sortare, precum si a deseurilor ce nu pot fi
valorificate, provenite din activiti{i de reamenajare qi reabilitare a spafiilor qi

locuin{elor la depozitele de deqeuri nepericuloaseo in favoarea ADIS Gorj,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citegte proiectul de hotdrfire qi intreabd dacd sunt disculii.
Nefiind discufii domnul Preqedinte supune la vot proiectul de hotdrdre aqa

cum a fost redactat.
io or-u votului exprimat proiectului de hotirflre este votat cu 11 voturi

,,pentru" (Ardeiu Rizvan Remus, Col(atu Neghinl Constantin, Chi{ulescu
Niculina, Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Pinoqanu Aurel,
Petriqor Florentina Eugenia, Olaru Nicolae, Preda-Dochinoiu Florin qi Petrescu
Ilie) 4 voturi ,,impotrivI" (Bllan Vasile, Iovan Sorin Ioan, Pintea Dumitru gi

Ruqe( Nicolae) qi 3 ,,ab{ineri" (David Constantin, Huidu Vasile qi Sanda Ion).

Nemaifiind alte discu{ii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Presedinte - Mirgu
Vasile, declard inchisd qedin{a extraordinard, a Consiliului Local Motru din data de
02.02.2022, fapt pentru care se incheie prezentul proces - verbal intr-un singur
exemplar original.

Laprezentul proces - verbal vor fi anexate disculiile online.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, SECRETAR
MIRS SILE S

ENERAL,
GINA

5


