RAPORT DE ACTIVITATE AL
COMISIEI de SPECIALITATE NR. 5 a C.L. Motru pe anul 2016
În conformitate cu art.50, alin.3, din Legea nr. 393/2004, privind statutul aleşilor
locali şi art.114 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Motru,
potrivit cărora Comisiile de Specialitate sunt obligate să prezinte Consiliului Local un raport
anual de Activitate, Comisia nr.5 „PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM, SERVICIUL CĂTRE
POPULAŢIE, COMERŢ, AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ” depune următorul raport de
activitate pe anul 2015.
Comisia are în componenţă 5 consilieri locali şi anume:
- Ardeiu Răzvan Remus- preşedinte;
- Colţatu Neghină Constantin – secretar;
- Sanda Ion – membru;
- Raț Jana Daniela– membru;
- Pintea Dumitru – membru;
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al C.L. Motru aprobat, s-a
stabilit ca toate proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării în şedinţa ordinară publică
să fie analizate şi dezbătute în vederea avizării de către toate comisiile de specialitate.
Astfel comisia nr. 5 s-a întrunit în şedinţă în penultima marți din lună la orele 1700 şi a
analizat şi a dezbătut toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor
ordinare.
Pentru fiecare proiect s-a întocmit un raport de avizare, constând în avizarea acestora,
precum şi eventualele amendamente care s-au adus de către membrii comisiei.
Proiectele aprobate pe tot parcursul anului 2015 sunt următoarele:
În perioada 01.01.2016-31.05.2016 mandat 2012-2016 s-au adoptat un număr de 63
hotărâri , astfel:
Hotărârea nr. 1/19.01.2016 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 158/23.01.2014
încheiat între Şcoala Gimnazială nr. 1 Motru şi S.C. LEURDA IMPEX S.R.L.- prin
Administrator Sănătescu Vasile
Hotărârea nr. 2/28.01.2016 privind aprobarea organigramei, numărul de personal şi statul de
funcţii al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent şi serviciilor publice
subordonate Consiliului Local Motru pe anul 2016
Hotărârea nr. 3/28.01.2016 cu privire la aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice
pentru Consiliul Local Motru pe anul 2016
Hotărârea nr.4/28.01.2016 privind aprobarea numărului maxim de asistenţi personali şi
indemnizaţii cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav,
precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, pentru municipiul
Motru pe anul 2016
Hotărârea nr. 5/28.01.2016 privind aprobarea încadrării pe perioadă determinată de un an,
cu ½ normă a d-nei dr. Coandă Lăcrimioara Marcela – medic specialist în specialitatea
epidemiologie în cadrul Compartimentului Nosocomiale din Spitalul Municipal Motru
Hotărârea nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea organizării „Balului Nunţii de Aur” la care
participă toate familiile pereche din municipiul Motru ce împlinesc 50 de ani de căsătorie în
anul 2016
Hotărârea nr.7/28.01.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul „Reabilitare Monumentul Eroilor Neamului din Piaţeta C.L. Motru, municipiul
Motru, judeţul Gorj”
Hotărârea nr. 8/28.01.2016 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local
pentru repartizarea lunară a orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social în anul 2016
Hotărârea nr. 9/28.01.2016 privind acordul Consiliului Local Motru , solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 103/09.12.2015, firmei S.C. C.E.Z. DISTRIBUŢIE S.A. prin

S.C. ALM POWER GROUP S.R.L. în vederea autorizării lucrărilor de „MODERNIZARE
POSTURI DE TRANSFORMARE PRIN MONTARE BMPIP_(9/12/BUC)_ PTA RÂPA, sat
Râpa, municipiul Motru, judeţul Gorj”
Hotărârea nr. 10/28.01.2016 privind aprobarea racordării la reţeaua de gaze a
apartamentului nr. 11, situat pe B-dul Trandafirilor, nr. 2, bloc T 12, scara D, etaj 4,
apartament proprietate privată a municipiului Motru deţinut cu chirie de domnul Drăguloiu
Alexandru
Hotărârea nr.11/28.01.2016 pentru modificarea anexei la HCL nr. 170/26.11.2015 „pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a
serviciilor de piaţă în municipiul Motru”
Hotărârea nr.12/04.02.2016 privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe
anul 2016 şi estimări 2017 – 2019 şi Bugetul Instituţiilor Publice şi Activităţilor Finanţate
Integral sau Parţial din Venituri Proprii pe anul 2016 şi estimări 2017 – 2019
Hotărârea nr. 13/25.02.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin
suplimentare cu suma de 22 mii lei
Hotărârea nr. 14/25.02.2016 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile
interne in vederea refinantarii imprumuturilor contractate de la BANCA COMERCIALA
ROMANA SA in baza contractelor de credit nr. DM 49/30.07.2012 si DM 18/04.04.2013
pentru finantarea unor obiective de investitii de interes local
Hotărârea nr.15/25.02.2016 privind alocarea sumei de 6.000 lei din bugetul local pentru
organizarea Ediţiei a VII – a a Salonului Internaţional de Pictură „Arte Mici”
Hotărârea nr.16/25.02.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul „Alimentare cu energie electrică Cămin Social – Centru de Asistenţă pentru
Persoanele cu Dizabilităţi – Primăria Motru”
Hotărârea nr.17/25.02.2016 privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor
municipiului Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Direcţia Publică
Motru S.A. în şedinţa ordinară din data de 24.03.2016
Hotărârea nr.18/25.02.2016 privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de
tichete sociale precum şi modalitatea de soluţionare a cazurilor identificate
Hotărârea nr.19/25.02.2016 privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale
acordate în cadrul Direcţiei Publice şi Asistenţă şi Protecţie Socială finanţate din bugetul de
stat sau bugetul local pentru anul 2016
Hotărârea nr.20/25.02.2016 privind aprobarea ,,Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
al municipiului Motru” pentru anul 2016
Hotărârea nr.21/25.02.2016 privind aprobarea ,,Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
al municipiului Motru” pentru anul 2016
Hotărârea nr.22/25.02.2016 privind aprobarea reeşalonării ratelor restante pentru achitarea
apartamentului nr.7 situat în municipiul Motru, Str. Calea Tismanei nr. 19, Bl. T3, Sc.D,
datorate de domnul Popa Marius Sorin Doruleţ şi doamna Popa Georgeta
Hotărârea nr.23/25.02.2016 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale domnului
Mateescu George
Hotărârea nr.24/25.02.2016 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale domnului
Mateescu Claudiu
Hotărârea nr.25/31.03.2016 privind aprobarea bugetului centralizat al creditelor interne
pe anul 2016 în valoare de 6.000 mii lei
Hotărârea nr.26/31.03.2016 privind aprobarea renominalizării postului de farmacist (poz. 152
din Statul de funcţii) în asistent medical generalist debutant la blocul operator din cadrul
Spitalului Municipal Motru şi scoaterea la concurs a acestui post
Hotărârea nr. 27/31.03.2016 privind aprobarea organizării competiţiei sportive „Cupa
Municipiului Motru 2016” ce va avea loc cu ocazia manifestărilor prilejuite de „ZILELE
MUNICIPIULUI MOTRU”
Hotărârea nr.28/31.03.2016 privind aprobarea şi alocarea sumei de 3000 lei Şcolii Gimnaziale
nr. 1 Motru pentru susţinerea editării şi publicării cărţii „ANUARUL
ŞCOLII
GIMNAZIALE NR. 1 MOTRU”
Hotărârea nr.29/31.03.2016 privind aprobarea organizării unei excursii pentru pensionarii
din Municipiul Motru la Mânăstirea Prislop

Hotărârea nr.30/31.03.2016 privind modificarea şi completarea art. 1 al H.C.L. Nr.
21/26.02.2015 privind Stabilirea obiectivelor şi bunurilor aparţinând domeniului public şi
privat al municipiului Motru ce vor fi asigurate cu pază de personalul Serviciului Poliţiei
Locale Motru
Hotărârea nr.31/31.03.2016 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al
municipiului Motru - 2016
Hotărârea nr.32/31.03.2016 privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Motru, înregistrat sub nr.
4489/15.02.2011 şi a Indicatorilor de performanţă
Hotărârea nr.33/31.03.2016 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciul public
de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, avizate de A.N.R.S.C., începând cu 01.01.2016, şi
aprobarea „Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile
administrativ – teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj
şi în care îşi desfăşoară activitatea operatorul S.C. APAREGIO GORJ S.A.”
Hotărârea nr.34/31.03.2016 privind acordul Consiliului Local Motru în vederea executării
lucrărilor de Execuţie instalaţie de racordare gaze naturale prin traversarea Străzii Mărului
(decupare), pentru racordarea la gaze a ştrandului
Hotărârea nr. 35/31.03.2016 privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 11/17.03.2015, în vederea autorizării executării lucrărilor de
extindere şi execuţie de racord /branşament gaze naturale pentru domnul Năpău Iulian,
proprietar imobil situat în municipiului Motru, strada Dafinului nr. 3 A
Hotărârea nr. 36/31.03.2016 privind acordul Consiliului Local Motru, solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 21/25.02.2016, în vederea autorizării executării lucrărilor de
branşament electric pentru domnul Pap Laszlo cu subtraversarea străzii Constantin
Rădulescu Motru prin forare
Hotărârea nr.37/31.03.2016 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale domnului
MiuDaniel
Hotărârea nr. 38/31.03.2016 cu privire la atribuirea S.C. IRIS C & V SRL a licenţei de
traseu pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale
pentru traseul Motru – Roşiuţa IGO
Hotărârea nr. 39/31.03.2016 cu privire la atribuirea S.C. ROBSPEED SRL a licenţei de
traseu pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale
pentru traseul Motru – Roşiuţa IGO
Hotărârea nr. 40/31.03.2016 cu privire la atribuirea S.C. TPU DROBETA S.A. a licenţei de
traseu pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale
pentru traseul Motru – Cariera Roşiuţa
Hotărârea nr. 41/31.03.2016 cu privire la atribuirea S.C.IRIS C & V SRL a licenţei de traseu
pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale pentru
traseul Motru – Mina Ploştina
Hotărârea nr.42/31.03.2016 privind reeşalonarea datoriei pentru achitarea ratelor lunare,
penalităţilor şi dobânzilor aferente contractului de vânzare - cumpărare cu plata în rate nr.
17/23.02.2006 având ca titular pe domnul Tătaru Gheorghe şi doamna Tătaru Margareta
Hotărârea nr. 43/31.03.2016 privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de
teren de 20 mp ce aparţine domeniului public al municipiului Motru, teren situat pe Str.
Tineretului, zona construcţie proprietatea SC Agenţia Economică Uniunea Europeană SRL
pentru amenajarea unei terase demontabile
Hotărârea nr. 44/31.03.2016 privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren
de 70 mp ce aparţine domeniului public al municipiului Motru şi este situat pe Str.
Tineretului în zona fostei Cantine Restaurant – SC Cazare cantine Motru
Hotărârea nr. 45/31.03.2016 privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de
teren de 90 mp ce aparţine domeniului public al municipiului Motru şi este situat în zona bloc
M6, B-dul Gării
Hotărârea nr. 46/31.03.2016 privind alocarea sumei de 2000 lei pentru susţinerea editării şi
publicării cărţii „Vinovat că te iubesc”

Hotărârea nr. 47/31.03.2016 privind acordarea de ajutoare sub formă de tichete cadou
familiilor sau persoanelor singure nevoiaşe din municipiul Motru și sub formă de pachete
copiilor instituţionalizaţi, cu ocazia ,,Sfintelor Sărbători de Paşte” - 2016
Hotărârea nr. 48 privind aprobarea organizării sărbătorii „ZILELE MUNICIPIULUI
MOTRU” în perioada 09 - 10 - 11- 12 - Iunie 2016
Hotărârea nr. 49 /31.03.2016 /pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea şi
alocarea sumei de 9500 lei pentru realizarea filmului documentar „Motru 50”şi susţinerea
editării şi publicării unui număr aniversar al revistei „Ad Mutrium” privind împlinirea a 50
de ani (1966 – 2016) de la declararea ca oraş a localităţii Motru
Hotărârea nr. 50/31.03.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare al primăriei municipiului Motru pe anul 2016

Hotărârea nr.51/16.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul ,,Achiziţie montaj şi punere în funcţiune cazan de apă caldă cu anexe având
puterea termică de 3 - 4 Gcal/h din producţia de serie echipat cu arzător pe CLU şi cu
posibilitatea de trecere pe gaze naturale”
Hotărârea nr. 52/16.05.2016
privind aprobarea scoaterii la concurs pe perioadă
nedeterminată a unui post de chimist debutant și a unui post de îngrijitor de curăţenie la
Spitalul Municipal Motru şi pe perioadă determinată a unui post de medic în specialitatea
psihiatrie în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Municipal

privind achiziţionarea unui computer tomograf la
Spitalul Municipal Motru în valoare de 1350 mii lei
Hotărârea nr. 54/16.05.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și bugetul
Hotărârea nr. 53/16.05.2016

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul
2016
Hotărârea nr. 55/16.05.2016 privind alocarea sumei de 4000 lei pentru organizarea Zilei
Internaţionale a Copilului - 1 Iunie
Hotărârea nr. 56/16.05.2016 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Motru în
Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Direcţia Publică Motru S.A.
Hotărârea nr. 57/16.05.2016 privind aprobarea acordării unui mandat special
reprezentanţilor municipiului Motru în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la
Societatea Comercială Direcţia Publică Motru S.A.
Hotărârea nr. 58/16.05.2016 privind încheierea unui contract de comodat între Consiliul
Local Motru și SNTGN TRANS GAZ S.A. MEDIAȘ pentru terenul în suprafață de 135 m.p.
ocupat de stația de reglare – măsurare a gazelor din incinta cimitirului municipiului Motru
Hotărârea nr. 59/16.05.2016 privind încheierea unui nou contract de comodat cu Direcţia
Sanitar – Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Gorj pentru spaţiul proprietate privată
a municipiului Motru situat în municipiul Motru, zona Piaţa Centrală
Hotărârea nr. 60/16.05.2016
privind aprobarea racordării la reţeaua de gaze a
apartamentului nr. 5 situat pe B-dul Gării, nr. 6, bloc M 8, scara C, etaj 1, apartament
deţinut cu chirie de domnul Bădescu Nicolae
Hotărârea nr. 61/16.05.2016 privind acordul Consiliului Local Motru solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 31/23.03.2016 pentru autorizarea executării lucrărilor de
execuție branșament (extindere) gaze naturale la locuința domnului Ghimiși Octavian
Sorin, situată pe strada Dafinului
Hotărârea nr. 62/16.05.2016 privind reeşalonarea datoriilor în sumă de 2301,19 lei
reprezentând rate, dobândă şi penalităţi aferente contractului de vânzare – cumpărare cu
plata în rate nr. 9/29.06.2010 încheiat între SC REZOPREST SA şi Dărăbaş Elena Cristina
Hotărârea nr. 63/16.05.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind acordul
Consiliului Local Motru de preluare cu titlu gratuit de la Societatea Complexul Energetic
Oltenia S.A. a activelor , rețea alimentare cu energie electrică locuințe din cartier Știucani,
alimentare cu apă locuințe Știucani, rețea canalizare cartier Știucani, rețea alimentare cu apă
sat Roșiuța, aflate în patrimoniul societății și situate pe teritoriul UAT Motru
În perioada 22.06.2016- 31.12.2016 mandat 2016-2020 s-au adoptat un nr. de 136
Hotărârea nr. 1/22.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri în
Consiliul Local al municipiului Motru

Hotărârea nr. 2/22.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi
Hotărârea nr. 3 /22.06.2016 privind declararea Consiliului Local al municipiului Motru
ca legal constituit
Hotărârea nr.4/22.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr. 5/22.06.2016 privind alegerea viceprimarului municipiului Motru
Hotărârea nr. 6/22.06.2016 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale
consiliului local al municipiului Motru
Hotărârea nr.7/01.07.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
Hotărârea nr.8/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Local Motru
Hotărârea nr. 9/28.07.2016 prin care se ia act de demisia consilierului local Dobrică Tudor și
declararea locului vacant
Hotărârea nr. 10/28.07.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Popescu Ion
Hotărârea nr. 11/28.07.2016 privind aprobarea Auditului Termo Energetic pe conturul S.C.
UATAA Motru S.A. – Instalaţiile de producere a energiei termice şi reţele de distribuţie şi
transport agent termic
Hotărârea nr. 12/28.07.2016 pentru aprobarea contului de execuţie la 30.06.2016
Hotărârea nr. 13/28.07.2016 privind alocarea sumei de 1520 lei pentru participarea elevilor
Chiseliţă Elena Ramona, Navacovici Eunice şi Rotaru Bianca la faza naţională a Forumului
de Dezbateri Academice organizat în perioada 24 – 29 august 2016 la Cluj-Napoca
Hotărârea nr. 14/28.07.2016
privind stabilirea consumului de carburant pentru
autoturismele ce deservesc activitatea în cadrul U.A.T. municipiul Motru
Hotărârea nr. 15/28.07.2016 privind modificarea suprafeţei de teren proprietate privată a
municipiului Motru din zona bloc C6-Aleea Castanului-Creșa grădinița nr. 1 Motru de la
2770 mp la 4065 mp, suprafață ce se regăsește la poziţia nr. 31 din Anexa 2 la HCL nr.
29/2005 aprobată cu modificările prin HCL nr. 57/2012
Hotărârea nr. 16/28.07.2016 privind modificarea art. 4 și art. 5 din HCL nr. 29/26.02.2015 și
art.1 din HCL nr. 165/28.11.2013
Hotărârea nr. 17/28.07.2016
privind aprobarea Protocolului încheiat între Compania
Naţională de Investiţii şi Unitatea Administrativ Teritorială Motru pentru preluarea
obiectivului „Reabilitare Staţie de Epurare şi înlocuire canal ape uzate (colector) spre râul
Motru, reabilitare alimentare cu apă potabilă şi reţea de distribuţie sate aparţinătoare
municipiului Motru, judeţul Gorj” și predarea acestui obiectiv către S.C. APAREGIO Gorj
S.A.
Hotărârea nr. 18/28.07.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul de investiţii „ÎNCHIDEREA ŞI URMĂRIREA POST
ÎNCHIDERE A
DEPOZITULUI DE DEŞEURI MUNICIPALE MOTRU”
Hotărârea nr. 19/28.07.2016
privind aprobarea racordării la reţeaua de gaze a
apartamentului nr. 21, situat pe Aleea Daliilor, nr. 2, bloc 15, scara 2, parter, apartament
proprietate privată a municipiului Motru deţinut cu chirie de domnul Enea Oprea
Hotărârea nr. 20/28.07.2016 privind aprobarea schimbului de apartamente cu chirie,
respectiv schimb apartament nr. 8, etaj 4, scara B, din blocul T12 cu apartament nr. 6, etaj
3, scara B din blocul T12, municipiul Motru.
Hotărârea nr. 21/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Motru ce
vor face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul
Motru
Hotărârea nr. 22/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Motru în
Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ din municipiul Motru
Hotărârea nr. 23/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Motru
ce vor face parte din Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Motru
Hotărârea nr. 24/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Motru în
Consiliul Director și în Adunarea Generală a Asociaţiei Clubului Sportiv „Minerul Motru
2008”
Hotărârea nr. 25/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanților U.A.T. Motru în Adunarea
Generală și Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare ADIA Gorj

Hotărârea nr. 26/28.07.2016 privind constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru
posturile vacante de membri în Consiliul de Administrație la Direcţia Publică Motru S.A.
Hotărârea nr. 27/28.07.2016 privind aprobarea aderării comunei Runcu la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare „ADIA” Gorj
Hotărârea nr. 28/28.07.2016 privind aprobarea organizării sărbătorii „Ziua Naţională a
Romilor” pe data de 08.09.2016
Hotărârea nr. 29/28.07.2016 privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor aplicate de
socieatea Direcţia Publică Motru S.A. începând cu 01.08.2016 la Complexul de agrement
„Ştrand Motru"
Hotărârea nr. 30/28.07.2016
privind aprobarea organizării sărbătorii „ZILELE
MUNICIPIULUI MOTRU" in perioada 05-06-07-08-09-10-11 SEPTEMBRIE 2016
Hotărârea nr. 31/28.07.2016 privind aprobarea organizării competiţiei sportive „Cupa
Municipiului Motru 2016" ce va avea loc cu ocazia manifestărilor prilejuite de „ZILELE
MUNICIPIULUI MOTRU"in perioada 05-06-07-08-09-10-11 septembrie 2016
Hotărârea nr. 32/28.07.2016 privind aprobarea modificării Anexa 1 din Hotărârea
Consiliului Local Motru nr. 146/29.10.2015 „referitor la reducerea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2017
Hotărârea nr. 33/28.07.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind înregistrarea
audio-video a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Motru
Hotărârea nr. 34/28.07.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind
reglementarea circulaţiei pe Aleea Teilor de la intersecţia cu Strada Minerului spre strada
Calea Tismanei (DJ 671B) prin revenirea la circulaţia în ambele sensuri
Hotărârea nr. 35/28.07.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea
concesionării prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 250 m.p ,proprietate privată a
municipiului Motru, situat în zona strada dr. Carol Davilla în vecinătatea blocului C6-Aleea
Caisului
Hotărârea nr. 36/28.07.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea
organizării sărbătorii „ZILELE MUNICIPIULUI MOTRU” în perioada 26-27-28 august
2016
Hotărârea nr.37/28.07.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea
organizării competiţiilor sportive şi concursurilor care se vor organiza, cu ocazia manifestărilor
prilejuite de „ZILELE MUNICIPIULUI MOTRU”, în perioada 26 - 27- 28 august 2016

Hotărârea nr. 38/28.07.2016 privind modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L.Motru nr.86 din
31.07.2014 privind aprobarea reorganizării Adunării Generale a Acționarilor la Societatea
Comercială Direcţia Publică Motru S.A , a ,,Mandatului de Reprezentare” în baza căruia
reprezentanţii municipiului Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea
Comercială Direcţia Publică Motru S.A. îşi vor desfăşura activitatea
Hotărârea nr. 39/28.07.2016 privind premierea elevilor din municipiul Motru care s-au
calificat la faza naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare 2015 – 2016 și a profesorilor
îndrumători
Hotărârea nr. 40/25.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin
suplimentare cu suma de 150 mii lei
Hotărârea nr.41/25.08.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea
de investiții și crearea de locuri de muncă în Municipiul Motru
Hotărârea nr. 42/25.08.2016 privind premierea sportivilor din municipiul Motru pentru
performanţele obţinute la Campionatele Naţionale ale României - 2015 la lupte libere
Hotărârea nr. 43/25.08.2016 privind premierea elevului Bălan Ion Denis pentru rezultatul
obţinut la Concursul de matematică memorial „Preda Filofteia”, Ediţia a XXII – a
Hotărârea nr. 44/25.08.2016 privind stabilirea calităţii de reprezentant al municipiului Motru
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor
Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj
Hotărârea nr. 45/25.08.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajarea
teritoriului şi urbanism
Hotărârea nr. 46/25.08.2016 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la
nivelul Municipiului Motru şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Comisiei

Hotărârea nr. 47 /25.08.2016 privind desemnarea consilierilor locali ce vor participa la
adunările sătești în vederea alegerii delegatului sătesc din cadrul satelor aparținătoare
municipiului Motru
Hotărârea nr. 48/25.08.2016 privind înfiinţarea serviciilor sociale care vor funcţiona în
Căminul social - Centru de asistenţă pentru persoanele aflate în dificultate şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al fiecărui serviciu
Hotărârea nr. 49/25.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Căminului social - Centru de asistenţă pentru persoanele aflate în dificultate
Hotărârea nr. 50 /25.08.2016 privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate
ale C.L. Motru nr. 1 şi 6 constituite prin H.C.L. nr.6/22.06.2016
Hotărârea nr. 51/25.08.2016 privind constituirea Comisiei pentru elaborarea documentului
,,Scrisoare de așteptări” necesară stabilirii criteriilor de selecție a candidaţilor pentru
posturile vacante de membri în Consiliul de Administrație la Direcţia Publică Motru S.A.
Hotărârea nr. 52/25.08.2016 privind aprobarea organigramei, numărul de personal şi statul
de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent şi serviciilor
publice subordonate Consiliului Local Motru pe anul 2016
Hotărârea nr. 53/25.08.2016 pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 76/25.04.2013 „privind
reglementarea regimului de aprovizionare şi acces al autovehiculelor în zona Pieţei Centrale
din municipiul Motru”
Hotărârea nr. 54/25.08.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
al municipiului Motru pe perioada septembrie – noiembrie 2016
Hotărârea nr. 55/29.08.2016 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 4/28.01.2016
„privind aprobarea numărului maxim de asistenţi personali şi indemnizaţii cuvenite
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu
handicap grav sau reprezentantului său legal, pentru municipiul Motru pe anul 2016”
Hotărârea nr. 56/29.08.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre „privind aprobarea
realizării unui parteneriat pentru proiectul Program Operaţional Capital Uman Reducerea
sărăciei în comunităţile marginalizate non – rome”
Hotărârea nr. 57/29.08.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea
transformării funcției contractuale de Inspector IA cu studii de scurtă durată în funcția
Consilier IA cu studii superioare, în cadrul Compartimentului Cabinetul Primarului
Hotărârea nr. 58/06.09.2016 privind aprobarea documentului ,,Scrisoare de așteptări”
întocmit de comisia constituită prin H.C.L.nr.51/25.08.2016
Hotărârea nr. 59/06.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin
suplimentare cu suma de 582,66 mii lei
Hotărârea nr.60/20.09.2016 Pentru respingerea proiectului,, privind înființarea unui târg
săptămînal în municipiul Motru zona Zăvoi Ploștina
Hotărârea nr. 61/20.09.2016 privind alocarea sumei de 10000 lei în vederea organizării unei
mese cu caracter social enoriașilor participanți la hramul Catedralei Ortodoxe Motru- Sfânta
Parascheva
Hotărârea nr. 62/20.09.2016 Privind aprobarea aderării comunelor Lelești și Crușeț la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu
apă și de canalizare,,ADIA,, Gorj
Hotărârea nr. 63/20.09.2016
Privind aprobarea scoaterii la concurs pe perioadă
nedeterminată a unui post de asistent medical, a unui post de îngrijitor de curățenie și a unui
post de portar la Spitalul Municipal Motru
Hotărârea nr. 64/20.09.2016 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Motru în
comisia de concurs ( cu statut de observator) pentru ocuparea postului de chimist debutant în
cadrul Laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal Motru
Hotărârea nr. 65/20.09.2016 Privind modificarea și completarea H.C.L. nr.23/28.07.2016,,
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Motru ce vor face parte din
Consiliulde Administrație al Spitalului municipal Motru
Hotărârea nr. 66/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin
suplimentare cu suma de 250 mii lei
Hotărârea nr. 67/20.09.2016 Privind aprobarea desfășurării activităților prilejuite de,,Ziua
Internațională a persoanelor Vîrstnice,,

Hotărârea nr. 68/27.10.2016 privind aprobarea Comisiei de concurs şi a Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de chimist
debutant în cadrul laboratorului de analize medicale al Spitalului Municipal Motru
Hotărârea nr. 69/27.10.2016 privind validarea modificărilor introduse în Bugetul Local pe
anul 2016, conform Dispoziţiei Primarului nr. 574/28.09.2016
Hotărârea nr. 70/27.10.2016 pentru aprobarea contului de execuţie la 30.09.2016
Hotărârea nr.71/27.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin diminuare
cu suma de 913 mii lei şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral şi
parţial din venituri proprii pe anul 2016 prin suplimentare cu suma de 274 mii lei
Hotărârea nr. 72/27.10.2016 pentru aprobarea procesului - verbal al ședinței Comisiei cu
atribuții privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale
Hotărârea nr. 73/27.10.2016
de respingere a proiectului ,,Privind stabilirea duratei de
atribuire în folosință a locurilor de veci din cimitirul municipiului Motru și a prețului”
Hotărârea nr. 74/27.10.2016 privind acordul Consiliului Local Motru pentru preluarea
apartamentului ce face obiectul contractului de vânzare – cumpărare locuinţă cu plata în rate
nr. 4/09.05.2007
Hotărârea nr. 75/27.10.2016 privind acordul Consiliului Local Motru pentru achitarea
integrală a apartamentului ce face obiectul contractului de vânzare – cumpărare locuinţă cu
plata în rate nr. 4/12.06.2008
Hotărârea nr. 76/27.10.2016 privind desemnarea consilierului local ce va face parte din
Comisia de analiză a contestaţiilor pentru derularea schemei de ajutor de minimis aprobată
prin HCL nr. 41/25.08.2016, anexa 2
Hotărârea nr. 77/27.10.2016 privind reabilitarea tronsonului B etaj IV Spital Municipal
Motru
Hotărârea nr. 78/27.10.2016 privind înfiinţarea unui târg săptămânal în municipiul Motru
zona Zăvoi Ploștina
Hotărârea nr. 79/27.10.2016 privind închirierea spaţiului proprietate privată a municipiului
Motru situat în zona blocului A – parter, B-dul Trandafirilor
Hotărârea nr. 80 privind restricționarea angajării de personal în cadrul UAT Municipiul
Motru
Hotărârea nr. 81/27.10.2016 privind modificarea și completarea art.6, lit. j din Regulamentul
de Desfășurare a Activităților de Cultură, Sport și Tineret din Municipiul Motru, aprobat
prin H.C.L.nr. 37/26.02.2015
Hotărârea nr. 82/27.10.2016 privind aprobarea „Programului de măsuri pentru prevenirea
şi combaterea fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada timpului friguros,
noiembrie 2016 – martie 2017”
Hotărârea nr. 83/27.10.2016 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială din bugetele
locale pentru sezonul rece 01.11.2016 – 31.03. 2017
Hotărârea nr. 84/27.10.2016 privind acordul de principiu al Consiliul Local Motru de
preluare cu titlu gratuit a unor active cu caracter social de la Societatea COMPLEXUL
ENERGETIC OLTENIA S.A.
Hotărârea nr. 85/03.11.2016
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin
suplimentare cu suma de 599,5 mii lei
Hotărârea nr. 86/03.11.2016 privind aprobarea activităţilor cultural - educative organizate la
nivelul municipiului Motru în perioada 01 - 31 decembrie 2016
Hotărârea nr. 87/03.11.2016 privind aprobarea documentului ,,Scrisoare de așteptări”
întocmit de comisia constituită prin H.C.L.nr.51/25.08.2016
Hotărârea nr. 88/03.11.2016 privind atribuirea în regim de închiriere a unui spațiu
organizațieide partid PMP Motru în incinta Casei de Cultură Motru
Hotărârea nr. 89/24.11.2016 privind aprobarea programului de îmbunătățire a eficienței
energetice aferent municipiului Motru

Hotărârea nr. 90/24.11.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre ,,privind organizarea
și desfășurarea unui referendum asupra necesității transformării localității Motru din
municipiu în oraș”
Hotărârea nr. 91/24.11.2016 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis privind
procedura de acordare a reducerilor și scutirilor la plata impozitului pe clădiri și pe terenuri
pentru întreprinderile ce realizează investiții în vederea dezvoltării economice durabile a
Municipiului Motru
Hotărârea nr. 92/24.11.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre,, privind stabilirea
nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017”
Hotărârea nr. 93/24.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin diminuare
cu suma de 1348 mii lei şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral şi
parţial din venituri proprii pe anul 2016 prin suplimentare cu suma de 350 mii lei
Hotărârea nr. 94 /24.11.2016 privind aprobarea numărului şi cuantumul pentru
fiecare categorie de bursă ce vor fi acordate elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din municipiul Motru în anul 2016 -2017 și a
regulamentului de acordare a burselor

Hotărârea nr. 95 /24.11.2016 privind acordarea de ajutoare sub formă de tichete sociale
familiilor sau persoanelor singure nevoiaşe din municipiul Motru
Hotărârea nr. 96/24.11.2016 privind acordarea de pachete – cadou cu dulciuri preşcolarilor
şi antepreşcolarilor din Municipiul Motru , cu ocazia ,,Sărbătorilor de iarnă” 2016
Hotărârea nr. 97/24.11.2016 privind acordarea de pachete cu dulciuri copiilor
instituționalizați în Municipiul Motru, cu ocazia ,,Sărbătorilor de iarnă” 2016
Hotărârea nr. 98/24.11.2016 privind alocarea sumei de 10.000 lei Colegiului Tehnic Motru
pentru deplasarea la Strasbourg a unui grup de elevi și a profesorilor coordonatori
Hotărârea nr. 99/24.11.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre,,privind schimbarea
locației Festivalului produselor tradiționale pentru sărbătorile de iarnă, aprobată prin H.C.L.
nr. 86/03.11.2016 – anexă – punctul 3”
Hotărârea nr. 100/24.11.2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare
a serviciilor sociale înființate prin H.C.L.nr. 48/25.08.2016 ca urmare a modificării legislației
privind regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare
Hotărârea nr. 101/24.11.2016 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale doamnei
Neamțu Gabriela Loredana și domnilor Popescu Valentin Gabriel, Smadici Ion Alin, Petraș
Florin, în căminul C7
Hotărârea nr. 102/24.11.2016 privind îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul
titlului şi art.1 la H.C.L. nr. 15/28.07.2016 ,, privind modificarea suprafeţei de teren
proprietate privată a municipiului Motru din zona bloc C6-Aleea Castanului-Creșa grădinița
nr. 1 Motru de la 2770 mp la 4065 mp, suprafață ce se regăsește la poziţia nr. 31 din Anexa 2
la HCL nr. 29/2005 aprobată cu modificările prin HCL nr. 57/2012”
Hotărârea nr. 103/24.11.2016 pentru respingerea proiectului de hotărâre ,,privind
modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. Motru nr.85 din 31.07.2014 privind aprobarea
reorganizării Adunării Generale a Acționarilor la S.C. UATAA Motru SA , a ,,Mandatului
de Reprezentare” în baza căruia reprezentanţii municipiului Motru în Adunarea Generală a
Acţionarilor la Societatea Comercială UATAA Motru S.A. îşi vor desfăşura activitate”
Hotărârea nr. 104/24.11.2016 privind stabilirea de sens unic pe trei artere de circulație în
municipiul Motru
Hotărârea nr. 105/24.11.2016 privind amenajarea unui loc de recreare pentru adulți și copii
în zona Cartier 8 martie- teren UAT Motru
Hotărârea nr. 106/24.11.2016 privind proiectarea în vederea modernizării unor străzi din
Municipiul Motru
Hotărârea nr. 107/24.11.2016 privind inițierea demersurilor pentru înființarea echipei de
fotbal în liga a IV-a-seniori în cadrul Clubului Sportiv Minerul Motru 2008, începând cu
anul 2017 și bugetarea corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții optime a activității
echipei

Hotărârea nr. 108/24.11.2016 privind amenajarea unor terenuri pentru activități sportive în
satele Ploștina și Roșiuța
Hotărârea nr. 109/24.11.2016 privind înființarea unei cantine de ajutor social a municipiului
Motru în subordinea Consiliului Local
Hotărârea nr. 110/24.11.2016 privind executarea și amplasarea a două foișoare în Parcul
Minerul
Hotărârea nr. 111/24.11.2016 privind amenajarea a două spații de joacă pentru copii în zona
blocului T2 și zona Căminelor C3 - C7
Hotărârea nr. 112/24.11.2016
privind aprobarea extinderii cimitirului Motru prin
identificare și achiziție teren
Hotărârea nr. 113/24.11.2016 privind aprobarea extinderii rețelei de agent termic a
Cartierului Știucani – Stadionului- din Municipiul Motru
Hotărârea nr. 114/24.11.2016
pentru respingerea proiectului de hotărâre,,privind
amenajarea izlazului în satul Rîpa”
Hotărârea nr. 115/24.11.2016 Pentru respingerea proiectului de hotărâre,, privind acordarea unui
mandat special, reprezentanţilor municipiului Motru în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru

revocarea administratorului special actual la S.C. U.A.T.A.A. Motru S.A. și desemnarea
unui nou administrator special”
Hotărârea nr. 116/24.11.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
al municipiului Motru pe perioada decembrie 2016 – februarie 2017
Hotărârea nr. 117/09.12.2016 Privind rectificarea bugetului pe anul 2016 prin suplimentare
cu suma de 1530 mii lei
Hotărârea nr. 118/09.11.2016 privind aprobarea încheierii convenției de plată între
Municipiul Motru, Societatea UATAA Motru SA prin administrator judiciar –Siomax SPRL
și administratorul special-ing,.Corcoață Eugen cu furnizorul Societatea Complexul Energetic
Oltenia
Hotărârea nr. 119/14.12.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 prin
suplimentare cu suma de 140 mii lei
Hotărârea nr. 120/14.12.2016 privind acordarea în regim de urgență a apartamentului nr. 17,
sc.1, Bl.L4, familiei Constantin Alexandru din localitatea Ploștina, Municipiul Motru
Hotărârea nr. 121/22.12.2016 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi la
Spitalul Municipal Motru și menținerea în activitate peste vârsta de pensionare a doctorilor
Vintilescu Monica, Vintilescu Costinel, Silian Vasile
Hotărârea nr. 122/22.12.2016 privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv „Minerul Motru
2008” pentru anul 2017 şi a contribuţiei Consiliului Local Motru în valoare de 296,58 mii lei
Hotărârea nr. 123/22.12.2016 privind deblocarea posturilor vacante din cadrul ,, CĂMIN
SOCIAL-CENTRU DE ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN
DIFICULTATE” în vederea angajării de personal în cadrul UAT Municipiul Motru
Hotărârea nr. 124/22.12.2016 privind aprobarea anexei cu datele de identificare ale
obiectivului „Reabilitare Staţie de Epurare şi înlocuire canal ape uzate (colector) spre râul
Motru, reabilitare alimentare cu apă potabilă şi reţea de distribuţie sate aparţinătoare
municipiului Motru, judeţul Gorj”
Hotărârea nr. 125/22.12.2016 privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes
local pentru repartizarea lunară a orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social în anul 2017
Hotărârea nr. 126/22.12.2016 privind aprobarea aderării UAT- orașul Tismana, UATcomuna Danești și UAT comuna- Godinești la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de
utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare „ADIA” Gorj
Hotărârea nr. 127/22.12.2016 Privind stabilirea duratei de atribuire în folosință a locurilor de
veci din cimitirul municipiului Motru și a prețului
Hotărârea nr. 128/22.11.2016 privind reducerea taxei de piaţă pentru ocuparea meselor din
Piaţa Centrală Motru, raion legume-fructe-lactate ,pe perioada sezonului rece
Hotărârea nr. 129/22.11.2016 privind aprobarea includerii în Lista lucrărilor ce se vor
executa în anul 2017 a obiectivului ,,Reconstruire împrejmuire la fațada principală Biserica
Ploștina – Cireșu”

Hotărârea nr. 130/22.11.2016 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale doamnei
Sfichi Lenuța, în căminul C7
Hotărârea nr. 131/22.11.2016 privind acordul Consiliului Local Motru , solicitat prin
Certificatul de Urbanism nr. 16/20.102016, în vederea AUTORIZĂRII EXECUTĂRII
LUCRĂRILOR DE MODIFICARE PROIECT-REAMPLASARE ȘI MODERNIZARE
PTCZ 20 ȘI PTCZ 21 MOTRU ȘI MODERNIZARE REȚEA JOASĂ TENSIUNE
AFERENTĂ PTCZ 20 ȘI PTCZ 21 MOTRU
Hotărârea nr. 132/22.11.2016 privind montarea unor relantoane de viteză la trecerile de
pietoni pe străzile Molidului (zona stadion și Colegiul Tehnic Motru), Macului (zona blocului
N6, zona magazinului LIDL), Mărului (zona Complex de Agrement) și B-dul Trandafirilor
din mijloc (zona Judecătoriei Motru).
Hotărârea nr. 133/22.11.2016 Privind aprobarea reabilitării Secției Interne din cadrul
Spitalului Municipal Motru
Hotărârea nr. 134/22.11.2016 privind modernizarea( pietruirea) drumurilor de tarla în satele
aparținătoare Municipiului Motru
Hotărârea nr. 135/22.11.2016 privind aprobarea proiectarii pentru realizarea obiectivului,,
Modernizare și asfaltare drumuri sătești: Ciobănești, Zîmnicu, Budescu din localitatea
Ploștina”
Hotărârea nr. 136/22.12.2016 Aprobarea modificării unor impozite și taxe locale aplicabile cu
01.01.2017
Preşedintele comisiei , a adus la cunoştinţă în şedinţele ordinare ale C.L. Motru şi a
susţinut avizele date de comisie.
Fiecare şedinţă a comisiei s-a încheiat cu întocmirea unui proces – verbal în care a
fost specificate amendamentele, votul fiecărui membru, precum şi discuţiile care au avut loc.
Procesul – verbal a fost semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
Toate şedinţele comisiei s-au desfăşurat cu uşile deschise, neexistând cazuri de
desfăşurare a acestora în alte condiţii.

PREŞEDINTE,
ARDEIU RĂZVAN REMUS

