
Proces - verbal

incheiat azi 23.02.2023 q ocazia convocdrii qedin{ei ordinare a Consiliului Local
Motru.

Convocarea membrilor Consiliului Local Motru s-a frcut 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.

$edinfa se desfbgoard la sala de qedinfe a Consiliului Local Motru din cadrul Casei

Multiculturale Motru.
La gedinfd sunt prezenli toli cei 19 consilieri locali in funcfie (16 consilieri locali

prezenli fizic ;i 3 consilieri locali prezenfi online: B6lan Vasile, David Constantin qi Petrescu

Ilie), 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 qi Ursoniu Ana Daniela din cadrul Aparatului Permanent al

Consiliului Local Motru Ei cetdfeni.
Doamna Secretar General men{ioneazd cd qedinJa este statutard, fiind prezenfi 19

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

indatd a Consiliului Local Motru din data de 13.02.2023.
in ,rrma votului exprimat procesul verbal al qedin{ei extraordinare de indatl

din data de 13.02.2023 a fost votat cu unanimitate de voturi rrpentru" (19).

Doamna Secretar General roagd Preqedintele de EedinfS, domnul Mirqu Vasile, sd

preia lucrdrile qedinfei.
Dl. Pre;edinte supune la vot

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotirire privind aprobarea editlrii bianuale a revistei de culturl ,,
AD Mutrium" inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrire privind transmiterea dreptului de concesiune asupra
terenului din Pia{a Centrall a Municipiului Motru, in suprafafn de 12 mp
previzut in contractul de concesiune nr. 12123.11.2006, modificat prin actul
adi(ional nr. 30903124.09.2015, de Ia firma Agenfia Economici Uniunea
Europeanl S.R.L. la firma Agen{ia Economici Romflni Agerom S.R.L. ini{iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotirfire privind transmiterea dreptului de concesiune asupra
terenului in suprafa{5 de 11 mp previzut in contractul de concesiune nr.
04/03.05.1994 , de Bufi Manuela Lucia la Trugconiu Valentin Cristian, inifiator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

4. Proiect de hotirire privind transmiterea dreptului de concesiune asupra
terenului in suprafa{n de 8 mp prevlzut in contractul de concesiune nr.
09123.08.2004, de la Opri{a Constantin la Vintilescu Loredana, inifiator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

5. Proiect de hotirf,re privind acordul Consiliului local Motru pentru prelungirea
cu 12,5 ani a duratei contractelor de concesiune nr. 37165lll.ll.202l qi nr.
20076130.05.2022, incheiate intre Municipiul Motru ;i S.C.CPSCOPY S.R.L.,
inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

6. Proiect de hotirffre privind aprobarea tarifelor minime lunare de inchiriere a

terenurilor ;i spafiilor cu altl destina{ie decit aceea de locuin(i aflate in
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domeniul public/privat a municipiului Motru, pentru contracte incheiate in anul
2023, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

7. Proiect de hotirire privind prelungirea cu 2(doi) ani a duratei de inchiriere
pentru terenul ce apar{ine domeniului public al Municipiului Motru, in
suprafa{i de 5 mp, din totalul de 18623 mp cu nr. cadastral 38031, situat in str.
Minerului nr. 2F ocupat de o construcfie in folosinfa i.I. Cl-ira;u I. Elena cu
destina{ia de,,floririe", ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

8. Probleme curente:
1. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 6641126.01.2023 inregistrati la

Primlria Municipiului Motru sub nr. 3319/30.01.2023, de inaintare a

Raportului de control nr. 6637 126.01.2023;
2. Raportul semestrial privind activitatea de solu{ionare a peti{iilor iulie-

decembrie 2022;
3. Adresa Asociafiei de proprietari nr. 17, inregistratl la Primlria

Municipiului Motru sub nr. 3552/31.01 .2023;
4. Informare privind modul de ducere la indeplinire a hotirffrilor adoptate de

Consiliul Local Motru in perioada 01.01.2022- 31.12.2022, inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr. 146114.02.2023;

in urma votului exprimat ordinea de zi este votati cu unanimitate de voturi
,,pentru" (19).

Pentru suplimentarea ordinii de zi sunt patru proiecte de hotdr6re ;i o adresd:

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea participirii UAT Municipiul Motru in
cadrul Programului ,,Planul Na{ional de Redresare ;i Rezilien{I - PNRR",
Componenta Cl - Managementul apei, Investifia 3, Sprijinirea conectirii
populafiei cu venituri mici la refelele de alimentare cu apI ;i canalizare
existente, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

2. Proiect de hotlrire privind aprobarea Programului de Infrumuse(are al
Municipiului Motru pe anul2023, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

3. Proiect de hotirAre privind aprobarea achizifionirii de servicii de consultanfi,
de asisten{I qi de reprezentare juridici pentru aplrarea intereselor UAT
Municipiul Motru in dosarul nr. 442019512016, inifiator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

4. Proiect de hotlrire privind rectificarea Bugetului Local al Consiliului Local
Motru pe anul 2023 Ei estimiri 2024 -2026 prin suplimentare cu suma de 11.887
MII LEI, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

5. Adresa nr. 1174123.02.2023 a SC UATAA MOTRU SA, inregistrati la Consiliul
Local Motru sub nr. 171113.02.2023;

Dl. Preqedinte menfioneazd, cd proiectele de hotdrdre au fost avizate favorabil de
Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Motru qi supune la vot suplimentarea ordinii
de zi a qedinfei.

In urma votului exprimat suplimentarea ordinii de zi a fost votati cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

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

unanimitate de voturi ,rpentru" (19).

Se trece Ia votarea proiectelor de hotdrdre.

1. Proiect de hotlrire privind aprobarea editirii bianuale a revistei de culturl
,rAD Mutrium" inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;
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Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre ;i menlioneazd cd a fost discutat in comisiile de

specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabd dacl sunt discufii.
Dl. Primar - mullume;te tuturor celor care au o contribufie la redactarea revistei;

- doreqte ca urmdtoarea edilie sd aibd un succes ;i mai mare dec6t cea precedentd;
- afirmd cd trebuie promovate atdt activitdlile culturale, obiceiurile qi tradiliile

comunitdlii, cdt qi cei care contribuie la propdqirea acestora;
- treazd ca revista sd fie editatd cdt mai mul1i ani de aici inainte.

Dl. Sanda intreabd cdt costd editarea revistei.
Dl. Popescu rSspunde domnului Sanda cd plata se face in funclie de numdrul de pagini

redactate.
Nemaifiind discufii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

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

2. Proiect de hotirire privind transmiterea dreptului de concesiune asupra
terenului din Pia(a Centrall a Municipiului Motru, in suprafa{5 de 12 mp
prevlzut in contractul de concesiune nr. 12123.11.2006, modificat prin actul
adi{ional nr. 30903124.09.2015,, de la firma Agen{ia Economici Uniunea
Europeanl S.R.L. la firma Agen{ia Economici RomffnI Agerom S.R.L. ini{iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi menfioneazd,cd a fost discutat in comisiile de
specialitate ;i a primit avizfavorabil. intreabd dacd sunt discufii.
Nefiind disculii proiectul de hotlrAre este supus la vot.

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

3. Proiect de hotirflre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra
terenului in suprafa(I de 11 mp previzut in contractul de concesiune nr.
04/03.05.1994, de Bu{5 Manuela Lucia la TruEconiu Valentin Cristian, ini{iator
Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotSrdre qi menlioneazd,cd a fost discutat in comisiile de
specialitate Ei a primit avizfavorabil. intreabd dacd sunt disculii.
Nefiind disculii proiectul de hotir6re este supus la vot.

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

4. Proiect de hot5rire privind transmiterea dreptului de concesiune asupra
terenului in suprafa{5 de 8 mp prevlzut in contractul de concesiune nr.
09123.08.2004, de la Oprifa Constantin la Vintilescu Loredana, inifiator Primar
Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte cite;te proiectul de hotdr6re qi menlioneazd, cd a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit avizfavorabil. intreabd dacd sunt discufii.
Nefiind disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

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

5. Proiect de hotlrire privind acordul Consiliului local Motru pentru prelungirea
cu 12,5 ani a duratei contractelor de concesiune nr. 37165111.11.2021 qi nr.
20076130.05.2022, incheiate intre Municipiul Motru ;i S.C.CPSCOPY S.R.L.,
ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeEte proiectul de hotdrdre gi menfioneazd cd a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabd dacd sunt discufii.
Nefiind disculii proiectul de hotdrAre este supus la vot.
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in ,r.-a votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 13 voturi
,,pentru" (Ardeiu Rizvan Remus, Bilan Vasile, Col{atu Neghini Constantin,
Chi{ulescu Niculina, Giubelan Sorin, Iorga Ion, Matei Gabriel, Mirqu Vasile, Olaru
Nicolae, Pinoqanu Aurel, Petrescu Ilie, Petri;or Florentina Eugenia qi Preda-Dochinoiu
Florin) gi 6 ,,ab{ineri" (David Constantin, Huidu Vasile, Iovan Sorin loan, Pintea
Dumitru, Ruqe{ Nicolae qi Sanda lon).

6. Proiect de hotlrflre privind aprobarea tarifelor minime lunare de inchiriere a

terenurilor qi spa{iilor cu altl destina{ie decit aceea de locuin{I aflate in
domeniul public/privat a municipiului Motru, pentru contracte incheiate in anul
2023, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pregedinte citeqte proiectul de hotdrdre qi menlioneazd, cd, a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit avizfavorabil. intreaba daci sunt discutii.
Nefiind discutii proiectul de hotdr6re este supus la vot.

'^r
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (L9).

7. Proiect de hotirire privind prelungirea cu 2(doi) ani a duratei de inchiriere
pentru terenul ce aparfine domeniului public al Municipiului Motru, in
suprafa{i de 5 mp, din totalul de 18623 mp cu nr. cadastral 38031, situat in str.
Minerului nr. 2F ocupat de o construcfie in folosinfa t.I. Cemlraqu I. Elena cu
destina{ia de ,,floririe", ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Pre;edinte citeqte proiectul de hotlrAre ;i menlioneazd cd a fost discutat in comisiile de
specialitate ;i a primit avizfavorabil. intreabd dacd sunt discufii.
Dl. Iovan spune cd a ftcut amendament in qedinfele Comisiilor de specialitate ca prelungirea
duratei de inchiriere a terenului sd fie de 5 ani, aqa cum se solicitd in cerere.
Dl. Primar - spune cd a propus ca toate contractele de inchiriere pentru terenurile din zona

respectivd sd fie prelungite pe o perioadi de maximum 2 ani pentru cd zona este
dej a foarte aglomeratS;

- afirmd cd lucrurile se pot schimba in viitor, pentru cd toate activitdtile
comerciale ar trebui sd se desfr;oare p6nd la limita blocurilor, nu pe trotuar,
motiv pentru care nu trebuie aprobatd o prelungire mai mare de 2 ani;

- considerd ci nu este in reguld ce se int6mpld in acea zond Ei se are in vedere ca
in viitor sd se ldrgeascf, strada.

Nemaifiind discufii proiectul de hotdrAre este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (19).

8. Proiect de hotlrire privind aprobarea participirii UAT Municipiul Motru in
cadrul Programului ,,Planul Na(ional de Redresare ;i Rezilien{I - PNRR",
Componenta Cl - Managementul apei, Investi{ia 3, Sprijinirea conectlrii
populafiei cu venituri mici la re{elele de alimentare cu api Ei canalizare
existente, inifiator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hot6r6re qi menfioneazd,cd a fost discutat in comisiile de
specialitate qi a primit aviz favorabil. intreabd dacd sunt discufii.
Nefiind disculii proiectul de hotdrdre este supus la vot.

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

9. Proiect de hotlrire privind aprobarea Programului de Infrumuse{are al
Municipiului Motru pe anul 2023, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdrdre gi men{ioneazd, c6, a fost discutat in comisiile de
specialitate ;i a primit avizlavorabil. intreabd daca sunt discutii.
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Nefiind disculii proiectul de hotdr6re este supus la vot.
In urma votului exprimat proiectul de hotirire este votat cu unanimitate

de voturi ,rpentru" (19).

10. Proiect de hotlrffre privind aprobarea achizi{ionirii de servicii de consultan{I,
de asisten{5 Ei de reprezentare juridici pentru apirarea intereselor UAT
Municipiul Motru in dosarul nr. 442019512016, ini{iator Primar Ec. Morega
Costel Cosmin;

Dl. Preqedinte citeqte proiectul de hotdr6re qi menfioneazd,cd, a fost discutat in comisiile de
specialitate ;i a primit avizfavorubil. intreabd dacd sunt disculii.
Nefiind disculii proiectul de hotdr6re este supus la vot.

In urma votului exprimat proiectul de hotlrire este votat cu 9 voturi
,rpentru" (Ardeiu Rizvan Remus, Col{atu Neghini Constantin, Chi{ulescu Niculina,
Giubelan Sorin, Matei Gabriel, Mir;u Vasile, Olaru Nicolae, PinoEanu Aurel qi PetriEor
Florentina Eugenia) gi 10 ,,ab(ineri" (BIlan Vasile, David Constantin,Iorga lon, Huidu
Vasile, Iovan Sorin Ioan, Petrescu llie, Pintea Dumitru, Preda-Dochinoiu Florin, Ruqe{
Nicolae qi Sanda lon).

Proiectul de hotirire nu a trecut.

11. Proiect de hotirire privind rectificarea Bugetului Local al Consiliului Local
Motru pe anul 2023 qi estimiri 2024 -2026 prin suplimentare cu suma de 11.887
MII LEI, ini{iator Primar Ec. Morega Costel Cosmin;

Dl. PreEedinte citeqte proiectul de hotdr6re, menfioneazd cd proiectul de hotdrdre a fost avizat
favorabil qi supune la vot art.l al proiectului de hot[rdre.

In urma votului exprimat art.l al proiectului de hotlrffre este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentrut' (19).
Dl. Pres.edinte supune la vot art.2 al proiectului de hot[r6re.

In urma votului exprimat art.Z al proiectului de hotir6re este votat cu
unanimitate de voturi ,rpentru" (19).
Dl. Presredinte supune proiectul de hot6r6re in integralitate.

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

12. Probleme curente:
Dl. consilier local Preda-Dochinoiu Florin solicitd o informare care sE cuprindd toate firmele

care au contractat sau subcontractat lucrdri cu UAT Municipiul Motru Ei
stadiul fiecdrei lucrdri.

Dl. Primar rdspunde domnului Preda ci va primi informarea solicitatd la qedinfele Comisiilor
de specialitate din luna martie.

1. Adresa Camerei de Conturi Gorj nr. 6641126.01.2023 inregistratl la
Primlria Municipiului Motru sub nr. 3319/30.01.2023, de inaintare a
Raportului de control nr. 6637 126.01.2023 ;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de raport.

2. Raportul semestrial privind activitatea de solufionare a peti{iilor iulie-
decembrie 2022;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de raport.

3. Adresa Asociafiei de proprietari nr. 17, inregistrati la Primrria
Municipiului Motru sub nr.3552/31.0f .2023;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de adresd.
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4. Informare privind modul de ducere la indeplinire a hotlrffrilor adoptate de
Consiliul Local Motru in perioada 01.01.2022- 31.12.2022, inregistratl la
Consiliul Local Motru sub nr. 146114.02.2023;
Membrii Consiliului Local Motru au luat act de informare.

5. Adresa nr. 1174123.02.2023 a SC UATAA MOTRU SA, inregistrati la
Consiliul Local Motru sub nr. 171113.02.2023.

Dl. Preqedinte intreabd dacd se inscrie cineva la cuvdnt.
S-a inscris la cuv6nt domnul Pintea Dumitru.
Dl. Preqedinte dd cuvdntul domnului Pintea Dumitru.
Dl. Pintea spune ca A.G.A . societdfii UATAA trebuie sd informeze Consiliul Local Motru.
Dl. Primar - spune cd domnul Petrescu Ilie este reprezentantul Consiliului Local Motru in

A.G.A.;
- afirmd ci UATAA a primit bani din toate p6(ile (de la Guvern, Primdria

Motru, populafie, bonificafii qi din cogenerare) qi, cu toate acestea, nu a fdcut
nicio investilie sau achizilie de certificateverzi.

Dl. Iovan solicitd o informare cu situalia financiard a societdfii UATAA Motru S.A.
Dl. Primar spune cd se face audit la societatea UATAA de cdtre Primdrie, iar Raportul de

audit va fi adus la cunoqtinfa Consiliului Local Motru.
Dl. Dobricd - aduce la cunoqtinfa Consiliului Local Motru cd pentru anul202l societatea

UATAA trebuia sd depunl 48.363 de certificate verzi. in anul 2022 s-au
achizifionat 8000 de certificate verzi, dintre care 4432 de certificate verzi au
fost alocate cu titlu gratuit de la Ministerul Mediului pentru anii202l qi2022;

- precizeazd cd,la data de 30 aprilie 2022 in contul societdfii UATAA erau
aproximativ 42miliarde lei vechi;

- afirmd cd societatea UATAA este proprietatea Consiliului Local Motru, iar
acesta trebuie sd aibd acces la toate informafiile;

- menlioneazd cd Ministerul Mediului qi Consiliul Judefean solicitd Primdriei
tot felul de informajii qi machete legate de activitatea societdlii UATAA, iar
Primdria nu are ce trimite pentru cI nu le deline qi nici nu i se rdspunde la
solicitdri de cdtre societatea UATAA.

Dl. Primar considerd adresa societdfii UATAA, de inaintare a doud variante de buget pentru
artil 2023, o jignire la adresa Consiliului Local Motru, av6nd in vedere cd in
ultimul an societatea UATAA nu a informat Consiliul Local Motru ce a fbcut
cu banii pe care i-a primit, deqi Consiliul Local Motru a sprijinit-o ori de c6te
ori aceasta a awt nevoie.

Dl. Peri;oreanu - spune cd din cogenerare societatea UATAA a incasat 7 milioane lei (70
miliarde lei vechi) pentru lunile noiembrie ;i decembrie 2022, ca unnare a
vdnzdni energiei electrice produse;

- precizeazd cd informa[ia a aflat-o din Declaralia pe care a ftcut-o
societatea UATAA qi care a fost transmisd Ministerului Dezvoltdrii,
Lucrdrilor Publice qi Administrafiei.

Dl. Preqedinte intreabd dacd mai sunt discufii.
Nemaifiind alte disculii qi puncte pe ordinea de zi, domnul Pre;edinte - MirEu Vasile,

declard inchisd Eedinfa ordinard a Consiliului Local Motru din data de 23.02.2023, 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,
MIRSU V,ISILE' &t*l

SECRETAR
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