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RAPORT DE ACTIVITATE AL ZIU

COMISIEI de SPECIALITATE NR. 5 a C.L. Motru pe anul 2022

in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare gi func(ionare al
Consiliului Local Motru, potrivit clrora Comisiile de Specialitate sunt obligate si prezinte
Consiliului Local un raport anual de Activitate, Comisia nr.5 ,,PROTECTIA MEDIULUI $I
TURISM, SERVICIUL CATNT POPULATIE, COMERT, AGRICULTURA $I
SLVICULTURA" depune urmitorul raport de activitate pe anul 2022.

Comisia are in componenfl 5 consilieri locali gi anume:
1. Pino;anu Aurel consilier local, ales pe listele PSD ;
2. Petriqor Florentina Eugenia consilier local, ales pe listele PSD ;

3. Balan Vasile consilier local, ales pe listele PNL ;
4. Iovan Sorin Ioan consilier local , ales pe listele PNL- secretar
5. Huidu Vasile consilier local, ales pe listele Alian{ei USR-PLUS -pre;edinte

Conform Regulamentului de organizare gi funcfionare al C.L. Motru aprobat, s-a

stabilit ca toate proiectele de hotirire ce vor fi supuse aproblrii in qedinta ordinari publicl
sI fie analtzate qi dezbitute in vederea avizirii de cltre toate comisiile de specialitate.

Astfel comisia nr. 5 s-a intrunit in gedin(I in penultima mar(i din luni la orele 1730 gi a
anabzat qi a dezbitut toate proiectele de hotirflre inscrise pe ordinea de zi a gedinfelor
ordinare.

in cadrul qedin{elor s-au analizat qi s-au dezbitut toate proiectele de hotlrire inscrise
pe ordinea de zi a qedin(elor ordinare.

Pentru fiecare proiect s-a intocmit un raport de avizare, constind in avizarea acestora,
precum qi eventualele amendamente care s-au adus de cltre membrii comisiei.

I^n perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 Consiliul Local Motru a adoptat un nr. de 137 hotirffri.
In conformitate cu prevederile art. 133 din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Motru s-a intrunit in perioada analizatl in 12 pedinfe ordinare, 4

qedinfe^extraordinare qi 9 Eedinfe extraordinare de indatl convocate de primar.
In gedin{I ordinari au fost adoptate 116 hotirflri, in qedin(i extraordinari 10 hotlrflri iar in

gedin{e de indatl au fost adoptate 11 hotirAri .

Din totalul de 137 hotirlri :

- in curs de realizare 14 hotirflri, respectiv: H.C.L.nr. 2r8r 91 28, 33, 43, 621 77 r 99r 100, 108, 111,

133, 135
- 123 hotlrffri au fost duse la indeplinire ;

Situalia hotdr6rilor adoptate este prezentatd in tabelul de mai jos:
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Nr
Crt.

Nr. Hotdr6re DENUMIRBA HOTARARII

1 1127 .01.2022 privind aprobarea refelei unitltilor de invifim6nt preuniversitar de stat
de pe raza Municipiul Motru care vor functiona in anul scolar 2022 - 2023

2. 2127.01.2022 privind predarea citre Ministerul Dezvoltirii , Lucrlrilor Publice Ei
Administra{iei prin Compania Na(ionali de Investi{ii,,CNI"- SA, a
amplasamentului qi asigurarea condifiilor in vederea executlrii
obiectivului de investifii ,,Reabilitare, modernizare qi dotare Complex
Sportiv Motru" din Municipiul Motru, strada Molidului nr.24,jude(ul
Gorj

3 3/27.01.2022 privind alegerea preqedintelui de gedin(i pentru a conduce lucririle
Eedin(elor Consiliului Local Motru pe o perioadl de trei luni , respectiv:



februarie, martie qi aprilie 2022
4 4127 .01.2022 desfiin{area serviciilor sociale din cadrul Serviciului Ciminul social -

Centru de asisten(i pentru persoanele aflate in dificultate, schimbarea
destina(iei Ciminului social - Centru de asisten(i pentru persoanele aflate
in dificultate, infiin{area Compartimentului de Asisten(i pentru persoane
aflate in dificultate Ei aprobarea Regulamentului de Organizare Ei
Func{ionare al aparatului de specialitate al primarului, aparatului
permanent ;i serwiciilor publice subordonate Consiliului Locat Motru,
incepAnd cu data de 0l .02.2022

5 5/27 .01.2022. privind schimbarea destina(iei apartamentului nr. 11, scara b, bloc M6, din
apartament cu destinafia de locuinlI cu chirie (convenabill) in locuin{I de
necesitate pusl la dispozi(ia Primiriei Municipiului Motru, in vederea
inchirierii temporare persoanelor si familiilor aflate in dificultate

6 6/27.01.2022 privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Asociafiei Clubul
Sportiv,,Minerul Motru 2008' si a Statutului actualizat

7 7127 .01.2022 privind aprobarea criteriilor inbaza clrora se repartizeazl locuin(ele
sociale aflate in domeniul public al Municipiului Motru

8 8107.02.2022 privind aprobarea cererii de finan(are prin Programul Na(ional de
Investifii ,,Anghel Saligny";i a Devizului general pentru obiectivul de
investi{ii ,,MODBRNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC
DIN MI]NICIPIUL MOTRU" _ LOT I

9 9107.02.2022 privind aprobarea cererii de finan{are prin Programul Na(ional de
Investi{ii,,Anghel Saligny" qi a Devizului general pentru obiectivul de
investi{ii rrExtindere canalizare menajerl, Branqamente/racorduri la
refeaua de api qi canalizare in satele Horiqti, Leurda gi Rffpa din
Municipiul Motru"

10. t0/11.02.2022 privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe anul
2022 qi estimiri 2023 - 2025 Ei Bugetul Institu(iilor Publice ;i Activitl{ilor
Finan(ate Integral sau Par(ial din Venituri Proprii pe anul 2022;i estimiri
2023 - 2025

11. 11/24.02.2022 privind aprobarea de scutire la plata majoririlor de intirziere pentru
neplata in cadrul termenelor legale a obliga(iilor de plati la bugetul local
(impozite, taxe gi amenzi), de cltre contribuabilii persoane fizice din
Municipiul Motru aflate cu sold la data de3l.l2.202l

12. 12/24.02.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Unitatea
Administrativ - Teritoriall Municipiul Motru qi Clubul Sportiv
Universitar,,CONSTANTIN BRANCU$I" din Tffrgu - Jiu

13. 13/24.02.2022 privind concesionarea, prin incredinlare directi, conform art.15, Iitera e)
din Legea nr. 50/1991, a terenului proprietate privati a Municipiului
Motru, situat in Municipiul Motru, strada Minerului nr. 9, in suprafafi de
230 m2, din totalul de 757 m2 , avffnd nr. cadastral36614 gi CF 36614,
pentru extinderea construc(iei cu destina(ia comer( + alimentatie publici,
proprietatea S.C.CPSCOPY S.R.L

14. t4124.02.2022 pentru completarea H.C.L. nr. 10/11.02.2022 ,rprivind aprobarea
Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 Si estimlri 2023 -
2025 qi Bugetul Institufiilor Publice 9i Activitifilor Finanfate Integral sau
Parfial din Venituri Proprii pe anul 2022 Si estimlri 2023 - 2025", prin
includerea in bugetul local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 Si
estimiri 2023-2025 a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanlarea de
bazil a uniti(ilor de invl(Imint preuniversitar de stat, pentru categoriile
de cheltuieli previzute la art. 104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educa(iei
na(ionale ll201l, cu modificlrile Ei completirile ulterioare pentru anul
2022 qi estimlri pentru anii2023,2024;i 2025, conform Deciziei
9119.02.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice

l5 t5/22.03.2022 privind aprobarea reorganizirii Adunlrii Generale a Ac{ionarilor la
Societatea Comercial5 Direc{ia Publici Motru S.A., qi a,,Mandatului de
Reprezentare" in baza ciruia reprezentantul municipiului Motru in
Adunarea Generali a Actionarilor Ia Societatea Comerciali Directia
Publici Motru S.A. i$i va desfisura activitatea

16 16122.03.2022 privind aprobarea documentului ,,Scrisoare de aEteptlri" pentru Direc(ia
Publici Motru S.A.

17 17124.02.2022 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 Si estimiri 2023 - 2025



prin suplimentare cu suma de 91 mii lei gi rectificarea Bugetul Institu{iilor
Publice qi Activitlfilor Finanfate Integral sau Parfial din Venituri Proprii
pe anul 2022 Si estimiri 2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de 72 mii
lei

18. 18131.03.2022 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentf,nd scutiri la
plata majorlrilor de intArziere aferente impozitelor qi taxelor locale
datorate de citre intreprinderile care au calitatea de contribuabili ai
bugetului local al Municipiului Motru

19. t9t31 .03.2022 privind aprobarea,,PLANULUI DE ANALIZA $I ACOPERIRE A
RISCURILOR AL MUNICIPIULUI MOTRU'

20. 20/31.03.2022 pentru stabilirea indemniza(iei lunare a consilierilor locali din cadrul
Consiliului Local Motru

2l 2t/31.03.2022 privind aprobarea tarifului la concesionarea, prin atribuire directl,
conform arl.4l din Legea nr.50/1991, a terenurilor proprietate privatl a
Municipiului Motru, pe care s-a aprobat construirea de garaje in
Municipiul Motru

22. 22131.03.2022 privind majorarea tarifului pe km pentru activitatea de Transport Public
in Reqim de TAXI in Municipiul Motru

23 23131.03.2022 privind aprobarea Statutului U.A.T. Municipiul Motru
24. 24t31.03.2022 privind aprobarea tarifului la concesionarea, prin atribuire directl,

conform art.4l din Legea nr. 50/1991, a terenurilor ce aparlin domeniului
public/ privat a Municipiului Motrur p€ cor€ s-a aprobat construirea de
balcoane in Municipiul Motru

25 25131.03.2022 privind aprobarea Programului de Infrumuse{are al Municipiului
Motru peanul2022

26. 26t31.03.2022 privind aprobarea tarifelor minime lunare de inchiriere a terenurilor qi

spaliilor cu altl destinafie decAt aceea de locuinlI aflate in domeniul
public/privat a municipiului Motru, pentru contracte incheiate in anul
2022

27. 27 t31.03.2022 privind stabilirea taxei de utilizare a SIlii de Sport a Municipiului Motru
si a Bazei Sportive (Arena Municipal5 de Tenis Motru)

28. 28/20.04.2022 privind aprobarea cererii de finanlare prin Programul Nalional de
Investi(ii,,Anghel Saligny" Ei a Devizului general pentru obiectivul de

investilii,,EXTIIIDBRE SISTEM DE DISTRIBUTIE G AZE NATIIRALB
ix vnrxrcrpruL MorRU - RArA, RogruTA, LEURDA, HoRA$Tr,
DEALU POMILOR, PLOSTINA'

29 29128.04.2022 privind aprobarea Planului de Ordine qi Siguran{i Publici al Municipiului
Motru pentru anul2022

30. 30/28.04.2022 privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (Faza DALI) Ei a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investifie "Reabilitare,
Modernizare qi Dotare Complex Sportiv Motru"

3l 3t/28.04.2022 privind luarea la cunogtinfi de citre Consiliul Local al Municipiului Motru
a rapoartelor de evaluare pentru cele 8 apartamente situate in municipiul
Motru in vederea vffnzlrii

32. 32128.04.2022 privind aprobarea listei solicitan(ilor care nu au acces la locuinll
convenabill cu chirie, listei solicitan(ilor care au acces la locuin(I
convenabil5 cu chirie, precum qi a listei de prioriti(i la locuin(ele
convenabile cu chirie libere din Municipiul Motru,in anul2022

JJ. 33t28.04.2022 privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publicl, pe o perioadi de 5 ani,
a unui teren in suprafall l(unu) mp, situat in Municipiul Motru,
Bulevardul Trandafirilor, zona bloc 2, din totalul de 2366 mp teren
construc(ii, cu nr. cadastral 37972, teren ce apar(ine domeniului public al
Municipiului Motru, in vederea amplaslrii unui panou publicitar LED

34 34128.04.2022 privind desemnarea reprezentan{ilor Consiliului Local Motru in Consiliul
de Administra{ie al Colegiului Na{ional George Co;buc gi al Liceului
Tehnologic Motru

35 35/28.04.2022 privind alegerea preqedintelui de qedinfl pentru a conduce lucrlrile
Eedinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadl de trei luni, respectiv:
mai, iunie qi iulie 2022

36. 36/28.04.2022 privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile a impozitelor qi taxelor
Iocale Qi amenzilor pentru anul 2023 cu rata infla(iei de 5,lo/o,

3t 37128.04.2022 predarea produselor de colectare selectivl a degeurilor cltre S.C. Direcfia



Publici Motru S.A. in vederea repartizirii cetdfenilor satelor
aparlinltoare Municipiului Motru care beneficiazi de serviciul de
salubrizare

38. 38t06.0s.2022 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 Si estimdri 2023 -2025
prin suplimentare cu suma de 407 mii lei

39 39106.05.2022 pentru modificarea art.2 al H.C.L. Motru nr. I 5 I 22.03.2022,,privind aprobarea
reorganizirii Adunirii Generale a Ac{ionarilor la Societatea Comerciali Direcfia
Publicl Motru S.A ;i a Mandatului de reprezentare inbaza ciruia reprezentantul
Municipiului Motru in Adunarea General5 a Acfionarilor la Societatea
Comerciall Direc(ia Publici Motru S.A. isi va desfr$ura activitatea"

40. 40106.05.2022 privind aprobarea documentului ,rScrisoare de aqteptiri" in procesul de
recrutare pentru pozifia de membru in Consiliul de Administrafie la SC

UATAA MOTRU S.A
41 41t06.0s.2022 privind aprobarea devizului general actualizat al investi(iei ,,

Modernizarea instala{iei de evacuare a zgurii gi cenuqii din cazanul
CR0102 din cadrul S.C.UATAA Motru S.A.

42. 42t06.0s.2022
Completatl

prin HCL nr.
127t29.12.2022

privind aprobarea listei solicitanfilor care nu au acces la locuin{i sociali,
listei solicitan(ilor care au acces la locuin{I sociall Ei a listei de prioritl(i la
locuin{ele sociale libere din Municipiul Motru,in antl 2022

43 43120.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare, modernizare qi

dotare $coala Gimnaziali nr. 2 Motru" in cadrul Planului National de
Redresare si Rezilientl

44. 44126.0s.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare Ei Func{ionare al
Spitalului Municipal Motru

45. 45126.05.2022 privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului Municipal Motru
46. 46126.05.2022 privind aprobarea Statului de Func{ii al Spitalului Municipal Motru
47. 47126.0s.2022 privind aprobarea aderirii UAT comuna Cfflnic;i UAT Comuna Logreqti

la Asocialia de Dezvoltare Intercomunitari de utiliti(i publice pentru
serviciul de alimentare cu apl si de canalizare,,ADIA" Gorj

48. 48/26.0s.2022 privind aprobarea contului anual de execufie pe anul 2021
49. 49126.05.2022 privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din

inviflmAntul preuniversitar de stat din Municipiul Motru in anul Ecolar
2021 - 2022

s0 s0/26.05.2022 privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la re{eaua de
gaze a locuinfei nr. 8, scara C, Etaj 2, bloc M8, B-dul Girii nr. 4,
Municipiul Motru, titular contract inchiriere Ploscaru Iacob

5l 51/26.05.2022 privind acordul C.L. Motru pentru vflnzarea apartamentului nr.6, Sc.
A, etaj 2, bloc T12, B-dul Trandafirilor nr.2, Municipiul Motru,
domnului Iorga Alexandru Gabriel - titular contract de inchiriere

52. 52126.05.2022 privind acordul C.L. Motru pentru vAnzarea apartamentului nr.3, Sc. A,
parter, bloc Ll, Strada Macului nr.23, Municipiul Motru, domnului
Ebetiuc Gheorshe - titular contract de inchiriere

s3126.05.2022 privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea apartamentului nr. 1, Sc. C,
etaj I, bloc T12, B-dul Trandafirilor, nr. 2, Municipiul Motru, domnului
Filip Ioan Daniel - titular contract inchiriere

54 54126.05.2022 privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea apartamentului nr. 18, Sc.

C, etaj 4, bloc Ll, strada Macului, nr.23, Municipiul Motru, doamnei
Iosu Domnica Angela - titular contract de inchiriereo

55. 55126.05.2022 privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea apartamentului nr.3, Sc. D,
etaj I, bloc T12, B-dul Trandafirilor, nr. 2, Municipiul Motru, doamnei
Motintlu Daniela - titular contract de inchiriere

56. 56126.05.2022 privind acordul C.L. Motru pentru vflnzarea apartamentului nr.3, Sc. C,
etaj 2, bloc T12, B-dul Trandafirilor, nr. 2, Municipiul Motru, domnului
Robescu Eduard Daniel- titular contract inchiriere

57 st 126.05.2022 privind acordul C.L. Motru pentru vflnzarea apartamentului nr.35 , Sc.
3, etaj 4, bloc B2G, Aleea Munciio nr.3, Municipiul Motru, domnului
Udrea Ionu( Ciprian - titular contract inchiriere

53.



58. 58126.05.2022 privind acordul C.L. Motru pentru vinzarea apartamentului nr. 15, Sc.

2, etaj 3, bloc G4o Aleea Frasinului, nr.2, Municipiul Motru, doamnei
Vanvu Ileana Sanda - titular contract de inchiriere

59 s9t26.0s.2022 privind aprobarea taxelor aplicate de S.C. Direclia Publicl Motru S.A.
incepAnd cu 01.06.2022\aZona de Agrement $trand

60 60/26.05.2022 de aprobare a proiectului "ACTUALIZARE $l TRANSPUNERE IN
FORMAT DIGITAL PUG $I PMUD AL UAT MUNICIPIUL MOTRU'' qi

a cheltuielilor aferente prin Componenta 10 - Fondul locat din cadrul
Planului Na(ional de Reziliente PNRR/20221C10

61 6U26.05.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului
Motru in Adunarea GeneralS a Ac{ionarilor la Societatea Comerciali
Direcfia Publici Motru S.A. pentru a analiza Ei a hotiri in conformitate cu
interesele Municipiului Motru asupra punctelor 3,,4,,5r7 ,,8r9,,12.,13r14,
16,17 si 19 aflate pe ordinea de zi a sedintei AGA

62. 62126.05.2022 privind realizarea Muzeului Mineritului Motru in imobilul situat pe str,
Macului din Municipiul Motru (fosta Grddini$ Vile)

63 63t10.06.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului
Motru in Adunarea Generali a Acfionarilor Ia Societatea Comerciall
Direcfia Publicl Motru S.A pentru a analiza gi a hotiri in conformitate cu
interesele Municipiului Motru asupra punctelor 3r4,,5r 7 qi 8, aflate pe

ordinea de zi a sedintei AGA
64. 64110.06.2022 privind aprobarea tarifului minim lunar de inchiriere a spaliilor cu

destina{ia de comer( din Complexul de agrement al Municipiului Motru
65 6s/10.06.2022 de aprobare a proiectului''CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE IN

MTINICIPIUL MOTRU" Ei a cheltuielilor aferente prin Componenta 10 -
Fondul local din cadrul Planului National de Rezilientl PNRR/2022/C10

66. 66/10.06.2022 privind preluarea de la Consiliul Jude{ean Gorj Ei darea in administrare
cltre Consiliul Local Motru pe o perioadl de l0 ani a unui tronson din DJ
671B ce traverseazl intravilanul qi extravilanul Municipiului Motru,
pentru construirea unei piste de biciclete

67 67/30.06.2022 privind arondarea CreEei din cadrul Direc{iei Publice de Asisten{I Ei
Protecfie Sociall la Grldini{a cu Program Prelungit nr. I din Municipiul
Motru, iudetul Gori

68 68/30.06.2022 hotirflre privind aprobarea tarifelor orare pentru calculul devizelor in
activitatea S.C. Directia Publici Motru S.A. incepffnd crt01.07.2022

69 69/30.06.2022 privind indreptarea erorii materiale survenite in cuprinsul anexei la H.C.L.
nr.66/10.06.2022,,privind preluarea de la Consiliul Jude(ean Gorj ;i darea
in administrare citre Consiliul Local Motru pe o perioadl de l0 ani a unui
tronson din DJ 67lB ce traverseazd intravilanul qi extravilanul
Municipiului Motru, pentru construirea unei piste de biciclete"

70 70128.07.2022 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic
General qi a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Motru,
precum Ei a Planului de Mobilitate Urbani Durabili al Municipiului
Motru

7l 7U28.07.2022 privind darea in administrare a unor bunuri imobile, proprietate publici a
municipiului Motru citre Unititile de invi(imflnt din Municipiul Motru

12 72/28.07.2022 privind acordul Consiliului Local Motru pentru inchiderea balconului
apartamentului nr.8, scara C, etaj I, blocul M 8, Bulevardul Glrii nr.4
Municipiul Motru, definut cu contract de inchiriere de cltre domnul
Ploscaru Iacob

73 73/28.07.2022 privind alegerea preEedintelui de gedin(I pentru a conduce lucririle
;edinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadl de trei luni, respectiv:
august, septembrie Ei octombrie 2022

14 74/28.07.2022 privind aprobarea documenta(iei tehnice D.A.L.I si principalii indicatori
tehnico-economici precum si acordul privind asigurarea si sus(inerea
contribufiei financiare aferente cheltuielilor implementlrii proiectului care
nu sunt finantate de AFM pentru obiectivului de investi(ii
,MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN
MUNICIPIUL MOTRU''

15. 75128.07.2022 privind aprobareqmodificirii indicatorilor economici din HCL Motru nr.



123127.08.2018 ca urmare a actualizlrii Devizului General (faza PT) pentru
obiectivur "iivrgNuNATATrREA CALITATTT vIETrr rN MUNrCrpruL
MOTRU - COMPONENTA - CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE
SOCIALE'

76 76125.08.2022
Completatl de

HCL nr.
137/29.12.2022

privind aprobarea pre(ului local pentru energia termicl furnizati in sistem
centralizat agen{ilor economici qi populafiei municipiului Motru incepffnd
ca01.09.2022

17 77/25.08.2022 privind aprobarea participlrii Municipiului Motru la Programul
Termoficare gi a graficului de eqalonare anualS a plIlilor, pentru proiectul
,rModernizarea Instala(iei de evacuare a zgurii qi cenuqii din cazanul CR
0102

78. 78/25.08.2022 privind aprobarea Contractului cadru de management administrativ -
financiar, ce se va incheia intre Primarul Municipiului Motru gi directorii
unititilor de invitim6nt preuniversitar de stat din Municipiul Motru

79 79/25.08.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
economici qi a devizului general pentru obiectivul de investi{ii
,,EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA,
BRAN$AMENTE/RACORDURI LA RETEAUA DE APA $I
CANALIZARE IN SATELE HORA$TI, LEURDA $I RAPA DIN
MUNICIPIUL MOTRU", aprobat pentru finan{are prin Programul
nafional de investilii ,,Anghel Saligny" precum qi a sumei reprezentflnd
categoriile de cheltuieli finan{ate de Ia bugetul local pentru realizarea
obiectivului

80 80/25.08.2022 privind aprobarea documenta{iei de avizare a lucririlor de intervenfii, a
indicatorilor tehnico-economici Ei a devizului general pentru obiectivul de
investilii ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES PUBLIC
DIN MIINICIPruL MOTRU - LOT 1", aprobat pentru finanlare prin
Programul nalional de investi{ii,,Anghel Saligny", precum gi a sumei
reprezentflnd categoriile de cheltuieli finan{ate de la bugetul local pentru
realizarea obiectivului

81. 81125.08.2022 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 qi estimiri 2023 - 2025
prin diminuare cu suma de 12.247 mii lei qi Bugetul Institu(iilor Publice gi
Activiti{ilor Finan{ate Integral sau Par{ial din Venituri Proprii pe anul
2022;i estimiri 2023 - 2025 prin suplimentare cu suma de 3 mii lei

82 82/2s.08.2022 privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clidirile
reziden{iale qi nerezidenliale pentru anul 2023

83 83/29.09.2022 privind rectificarea Bugetului Local pe anul2022 Si estimiri 2023 -2025
prin suplimentare cu suma de 593 mii lei

84 84129.09.2022 privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din
invllimAntul preuniversitar de stat din Municipiul Motru in anul qcolar
2022-2023 qi a Regulamentului de acordare a burselor elevilor din
invlfimAntul preuniversitar de stat din municipiul Motru incepind cu
anul qcolar 2022-2023

85. 8st29.09.2022 privind stabilirea amplasamentului spa{iului de depozitare deqeuri
periculoase provenite de la popula(ie, in conformitate cu art. 60, alin.1,
lit.i), din O.U.G. nr.9212021

86. 86/29.09.2022 pentru ap roba rea Regulamentului p rivind realizarea, r epartizar ea.,

administrarea, exploatarea qi inchirierea locuin(elor sociale din fondul
Iocativ al municipiul Motru

87 81t29.09.2022 pentru ap roba rea Regulamentului p rivind realizarea. r epartiztr ea,
administrarea, exploatarea ;i inchirierea locuin(elor sociale din fondul
locativ al municipiul Motru

88. 88129.09.2022 privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la refeaua de
g ze 

^ 
apartamentului nr. I, din Municipiul Motru, jude(ul Gorj,

Bulevardul Trandafirilor nr. 2, bloc T12, scara A, titular contract de
inchiriere Harapcea Sorinel

89 89129.09.2022 privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la re(eaua de
gaze a apartamentului nr. 14, din municipiul Motru, jude(ul Gorj,
Bulevardul Girii, nr. 2, bloc M8, scara A, titular contract de inchiriere
Nica Mihaela Loredana

90 90/29.09.2022 privind aprobarea contractului de inchiriere pentru autovehiculul special



N3, marca DAF - tip L2EN3, nr. de identificare XLRAEL3700L5I9070,
pentru prestarea serviciului de salubrizare de citre Directia Publicl Motru
s.A.

91. 9,706.10.2022 de aprobare a proiectului "REABILITARE $l MODERNIZARE
BLOCURI IN MUNICIPIUL MOTRU" qi a cheltuielilor aferente prin
Componenta 5 - Valul renovirii din cadrul Planului National de Rezilienti
PNRR/2022lC5

92. 92n3.10.2022 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 Si estimiri 2023 -2025
prin suplimentare cu suma de 1265,79 mii lei

93 93113.10.2022 privind organizarea evenimentului cultural-artistic,,Festivalul Toamnei
Motrene"

94. 94t27.10.2022 privind modificarea qi 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

95 95127.10.2022 privind aprobarea rrProgramului de misuri pentru prevenirea gi

combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului
friguros, noiembrie 2022 - martie 2023'

96. 96127.r0.2022 privind aprobarea transformirii unei funclii publice qi
desfrin{iriifinfiin{irii unei func{ii contractuale din Aparatul de specialitate
al Primarului Municipiului Motru

97 97127.10.2022 privind aprobarea documentafiei tehnice gi a variantei optime cu
indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investifii,, Alimentare cu
energie electrici municipiul Motruo str. Molidului nr. 24, jud. Gorj pentru
LC 51900933(Autobazi autobuze)o'ce fac obiectul proiectului Mobilitate
urbanl Durabili in municipiul Motru - obiectul 2 - Infiin(are autobazi

98. 84/21.10.2022 privind sus{inerea func{ionirii sec{iei externe din Motru a $colii Populare
de Artd Constantin Brincuqi Tflrgu Jiu cu disciplinele picturl, vioari qi

dans popular

99 99127.10.2022 privind aprobarea modului de intocmire qi linere lazi a Registrului Agricol
al UAT - Municipiul Motru

r00 100/27.10.2022 privind aprobarea Contractului de delegare prin concesiune gi a
Regulamentului de func(ionare a serviciului public pentru gestionarea
cAinilor firl stipAn din Municipiul Motru

l0l t0t/27.r0.2022 privind darea in administrare S.C. Direc(ia Publicl Motru S.A. a
tractorului IRUM TAG 60 C cu inclrcitor IRUM S 900 ;i a
echipamentelor aferenteo in vederea prestirii serviciului de salubrizare

102 102127.10.2022 privind aprobarea Dezmembririi imobilului inscris in CF nr. 36614, nr.
cadastral 36614 cu S: 757 mp. aflat in proprietatea UAT Motru, situat in
zona Strada Minerului, Policlinica - Crega nr.l, Tarlaua 16 - Parcela 123,
in Lot I cu S:323mp, Lot 2 cu S=230mp, Lot 3 cu S:204mp

103 103127.10.2022 privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la re(eaua de
gaze a apartamentului nr. 3o din municipiul Motru, jude{ul Gorj,
Bulevardul Trandafirilor nr. 2, bloc T12, scara A, etaj 1, titular contract
de inchiriere Stan Lidia

104 104127.10.2022 privind luarea la cunogtin{i de citre Consiliul Local al Municipiului Motru
a rapoartelor de evaluare pentru 5 apartamente, situate in Municipiul

in vederea vflnzirii
105 10s127.10.2022 privind alegerea preqedintelui de qedin{I pentru a conduce lucririle

qedinfelor Consiliului Local Motru pe o perioadi de trei luni, respectiv:
noiembrie, decembrie 2022 qi ianuarie 2023

106 106124.11.2022 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 qi estimiri 2023 -2025
prin suplimentare cu suma de2.35220 mii lei

101 107124.11.2022 privind indexarea impozitului pentru mijloacele de transport cu masa
totall maximl autorizati egalS sau mai mare de 12 tone, pentru
combinafiile de un autovehicul articulat sau tren rutier de



transport de marfl cu masa total5 maximi attorizatil egali sau mai mare
de 12 tone (art. 491alin (1)t qi art.470, alin.(S) qi (6) din Legea nr.22712015)

108 108/24.11.2022 privind aprobarea participirii Municipiului Motru la Programul privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serl in transporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante qi eficiente din
punct de vedere energetic, 2020-2024 - RABLA PLUS derulat prin
Ministerul Mediului, Apelor Ei Pidurilor, qi asigurarea contribufiei proprii
necesare achizi(ionirii a doua autovehicule noi in cadrul programului

109 109124.11.2022 privind aprobarea Agendei Culturale pe anul 2023 qi a bugetului alocat
activitililor cuprinse in Agenda Culturali

110 110t24.11.2022 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Motru in domeniul
privat al Municipiului Motru a imobilelor situate in Municipiul Motru,
Calea Tismanei, nr.31A, completarea inventarului bunurilor ce apar{in
domeniului privat al Municipiului Motru qi inchirierea spaliilor din bloc
C3

l1l 111124.11.2022 privind insuqirea in domeniul privat al municipiului Motru, a construc{iei
cu suprafa(a construiti de 41,04 mp, din zona Complex Mijloc-bl.E3,
preluat ca bun de retur de la S.C.VP MAGASSIN S.A.

tt2 112124.11.2022 privind acordul Consiliului Local Motru pentru racordarea la reteaua de
gaze a apartamentului nr. 12, scara A , etaj 4, bloc T12, Bulevardul
Trandafirilor nr. 2 din Municipiul Motru, jude(ul Gorj, titular contract de
inchiriere Diosariu Gheorshe

11
a
J 113124.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general

de v0nzare a locuinlelor convenabile aflate in domeniul privat al
Municipiului Motru, cu plata integrali sau in rate

tt4 114124.11.2022 privind aprobarea demarlrii procedurii cumpiririi prin negociere directl
de citre UATM Motru a terenului intravilan in suprafafi de 2571 m.p.,
situat in municipiul Motru, jude{ul Gorj, Strada Dafinului, nr.16, fosta
Strada Maculuio cu numir cadastral38019, inscris in cartea funciarl nr.
38019, proprietar imobil Mlrqescu Radu

511 115124.11.2022 privind aprobarea proiectului relelei uniti{ilor de invl{imint
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Motru care vor func(iona in
anul Scolar 2023 -2024

ll6 116124.11.2022 privind aprobarea modificlrii indicatorilor economici din HCL Motru nr.
33128.02.2019 ca urmare a actualizirii Devizului General (faza PT) pentru
obiectivul " MODERIIIZARE, BXTII\DERE $l DOTARE
INFRASTRUCTT]RA AMBULATORIU DIN CADRUL SPITALULUI
MUNICIPAL MOTRU''

tt7 117124.11.2022 pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termicl in sistem
centralizat a Municipiului Motru

118 118124.11.2022 de aprobare a proiectului "Dotarea Spitalului Municipal Motru cu
echipamente ;i materiale destinate reducerii riscului de infec(ii
nosocomiale" qi a cheltuielilor aferente prin apelul de proiecte MS-0024
,,PNRR/2022 I Ct2 lMstz.4. "

ll9 t19/28.11.2022 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022;i estimlri 2023 - 2025
prin suplimentare cu suma de 856 MII LEI.

120 120106.12.2022 privind completarea art.l din HCL nr. 115124.11.2022 privind aprobarea
proiectului re{elei unitllilor de inv5limint preuniversitar de stat de pe
raza Municipiului Motru care vor func(iona in anul pcolar 2023 - 2024

21 I 121116.12.2022 privind rectificarea Bugetului Local pe anul2022 qi estimiri 2023 -2025
prin suplimentare cu suma de L.487,52 mii lei

122 1221t6.12.2022 privind aprobarea modificirii art.2 qi art. 3 din H.C.L. nr.80125.08.2022
pentru aprobarea documenta{iei de avizare a lucririlor de intervenfii, a
indicatorilor tehnico-economici qi a devizului general pentru obiectivul de
investi{ii ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTBRES PUBLIC
DIN MUNICIPIUL MOTRU - LOT 1", aprobat pentru finantare prin
Programul nafional de investi(ii,,Anghel Saligny", precum si a sumei
reprezentind categoriile de cheltuieli finan{ate de la bugetul local pentru
realizarea obiectivului

123 123119.12.2022 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 qi estimlri 2023 - 20Zs



prin suplimentare cu suma de 1.033,24mii lei
124 124122.12.2022 privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2022 qi estimiri 2023 - 2025

prin suplimentare cu suma de 1.993,01 mii lei

125 12st29.12.2022 privind aprobarea Planului de ac{iuni sau lucriri de interes local pentru
repartizarea lunari a orelor de muncl prestate de persoanele majore apte
de muncl beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.
416 I 2001, pentru anul 2023

126 126t29.12.2022 privind aprobarea ActualizlriiZonilrii Fiscale a Municipiului Motru
incepflnd cu anul 2023

127 121129.12.2022 pentru completarea listei cu documentele justificative necesare in analiza
cererilor de locuin{e sociale qi stabilirea criteriilor gi sistemului de punctare
inbaza clrora se repartizeazi locuintele sociale destinate inchirierii

r28 128129.12.2022 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 glzduirea temporari a persoanelor fEri
adlpost

129 129129.12.2022 pentru aprobarea regulamentului privind procedura pentru inregistrarea,
eviden{a Ei radierea vehiculelor pentru care existi obligativitatea
inregistririi, de pe raza administrativ -teritoriali a Municipiului Motru qi

al tarifelor de inregistrare al vehiculelor pentru anul 2023

130 130129.12.2022 privind repartizarea locuin{elor cu chirie (convenabile) libere aflate in
domeniul privat al Municipiului Motru

l3l r3U29.12.2022 privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru 5 apartamente, situate
in Municipiul Motru in vederea vAnzlrii

132 132129.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea, intrefinerea qi

exploatarea locuin(elor din domeniul privat al Municipiului Motru
(convenabile)

133 133129.12.2022 pentru aprobarea dlrii in administrare a locurilor de parcare de
reqedin(I nou construite, situate in zona Strada Solitarilor, Aleea
Magnoliilor, Aleea Viqinului, Strada Tineretului, si Aleea Teilor, Lista
actualizati cu situalia suprafe(elor de parclri gi a numlrului de locuri de
parcare ;i a Regulamentului privind administrarea ;i exploatarea
parclrilor publice din Municipiul Motru

134 134129.12.2022 privind aprobarea retelei uniti{ilor de invltimflnt preuniversitar de stat
de pe raza Municipiului Motru care vor func{iona in anul gcolar 2023-
2024

135 135129.12.2022 privind prorogarea datei de aplicare a HCL nr. 82/25.08.2022 privind
stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clidirile
reziden{iale qi nereziden(iale pentru anul 2023

136 136129.12.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenfl pentru refacerea locuin(ei
afectate de incendiu familiei Dudiu Delia Emilia si Dudiu Sandu

137 137/29.12.2022 pentru completarea art. I din H.C.L. nr.76/25.08.2022 privind aprobarea
pre(ului local pentru energia termici furnizati in sistem centralizat
agen{ilor economici qi populafiei municipiului Motru incepflnd cu
01.09.2022

HotlrArile au fost comunicate de cltre Aparatul Permanent al C.L. Motru Primarului
Municipiului Motru, Institufiei Prefectului, Serwiciilor de specialitate din cadrul Primlriei
municipiului Motru, persoanelor qi institufiilor solicitante qi au fost publicate.

Toate avizele date de citre Comisie au fost aduse la cunoqtin(5 in qedinfa ordinarl
I C.L. Motru gi au fost sus(inute de cltre pregedintele comisiei in vederea adoptirii hotlririi.
In cadrul comisiei proiectele de hotirire supuse dezbaterii s-au votat cu votul majorit5{ii
consilierilor.

Lucrlrile comisiei au fost consemnate intr-un proces - verbal incheiat cu ocazia
inchiderii qedin(ei.



in procesul - verbal s-a specificat numirul de voturi dat pentru fiecare proiect de

hotlrire supus dezbaterilor gi votului, amendamentele, in cazul in care au fost flcute, qi

discu(iile care au avut loc.
Comisia s-a intrunit, pentru dezbateri, in gedin(a ordinarl publici pentru a da avizul

proiectelor de hotlrire care au venit in regim de urgen{i in vederea solu{ion5rii unor
probleme de interes local, inainte ca acestea si fie supuse la vot.

PRE$EDINTE,
Huidu Vasile

l{-t


