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PROCES-VERBAL 

al ședintei ordinare a Consiliului Local Rovinari, 

 din data de 25.10.2022, ora 1300 

 

 

 Domnul Preda Ionel, președinte de ședință,  declară deschise lucrările ședinței ordinare 

a Consiliului Local Rovinari, convocată în baza Dispoziției Primarului  nr. 744/18.10.2022,  

pentru data de 25.10.2022, ora 1300, în sala de ședințe a Primăriei orașului Rovinari și informează 

că la ședință sunt prezenți un numar de 15 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în 

funcție, lipsă fiind consilierii locali: Chivu Irina Eugenia și Ciopănoiu Ion. 

 La ședință participă și: secretarul general - Popescu Aurora Carmen; director executiv 

Direcția Economică – Ungureanu Ion, director executiv Direcția Administrare Patrimoniu – 

Podărelu Paul; Rață Elena Nicoleta – Compartiment Juridic; Maria Marius – șef Seriviciu 

Protecție Civilă Situații de Urgență, Pupăzan Loredana – reprezentant al Direcției Publice de 

Asistență Socială,   Sitaru Mihai – reprezentant Club Sportiv ”Jiul Rovinari 2016”; Cucu Mirela 

– Compartiment Cultură, Vilău Viorel – director Societatea Servicii Publice Locale Rovinari. 

  

Domnul Preda Ionel, prezintă ordinea de zi a ședinței ordinare și suplimentarea nr.1 la 

proiectul ordinii de zi: 

1.Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Rovinari din data de 28.09.2022. 

 

 2.Proces-verbal al ședinței extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului Local 

Rovinari din data de 10.10.2022. 

 

 3.Proces-verbal al ședinței extraordinare, convocate de îndată,  a Consiliului Local 

Rovinari din data de 14.10.2022. 

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării unor drumuri de interes local în 

categoria de folosință STRĂZI.(C3) 

Inițiator: primar 

5.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.24827/12.08.2020 la Hotărârea 

Consiliului Local nr.148/26.08.2020 privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului și urbanism și aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.(C2) 

Inițiator: primar 

6.Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului 

de superficie asupra terenului în suprafață de 44mp, cu număr cadastral 35263, aparținând 

domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.20, lângă bloc G5, județul Gorj, 

în favoarea SC MADOFIL STAR SRL. (C1+C2+C3) 

              Inițiator: consilier Preda Ionel 

 

7.Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului 

de superficie asupra terenului în suprafață de 8 mp, cu număr cadastral 36163, aparținând 

domeniului privat, situat în oraș Rovinari, strada Jiului, lângă bloc I3, sc.2,  județul Gorj, în 

favoarea doamnei Chirilă Carmen. (C1+C2+C3) 
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Inițiator: primar 

8.Proiect de hotărâre privind completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc  

domeniul privat al orașului Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021. 

(C1+C2+C3) 

Inițiator: primar 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC 

Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi 

inventariate în domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj.(C1+C2) 

Inițiator: primar 

 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

zonei de agrement din Parcul Central al orașului Rovinari. (C2) 

Inițiator: primar 

11.Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării de la bugetul local, în condițiile 

legislației în vigoare, a sumei de 45.000 lei (TVA inclus) pentru organizarea unor manifestări 

dedicate zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României (C1) 

          Inițiator: primar 

 

12.Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de înscriere în vederea acordării și 

distribuirii de beneficii de asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022. (C2) 

Inițiator: primar 

13.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.9/27.01.2022 

privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumele alocate 

pentru aceste manifestări (C1+C2) 

Inițiator: primar 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al 

orașului Rovinari, județul Gorj.(C2) 

Inițiator: primar 

 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv 

„JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.11.2022-30.11.2022.(C1+C2) 

Inițiator: primar 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de acordare a unor drepturi 

financiare sportivilor de performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru 

anul 2022 și a anexei nr.2 la regulament, aprobate prin Hotărârea Consiliului local Rovinari 

nr.11/27.01.2022.(C1+C2) 

Inițiator: primar 

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO 

Rovinari.(C1) 

Inițiator: primar 

18. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat 

Public al orașului Rovinari a bunurilor cuprinse în anexa nr.46497/18.10.2022. (C1+C2) 

Inițiator: primar 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ 

ȘI AMENAJARE SPAȚII VERZI ALEEA TRANDAFIRILOR”.(C1) 

Inițiator: primar 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.1- Persoane fizice: Clădiri 

rezidențiale din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr. 205/28.09.2022 privind stabilirea 

cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 

2023.(C1+C2) 

Inițiator: primar 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale disponibile în 

blocul B2, situat în orașul Rovinari, județul Gorj.(C2) 
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Inițiator: primar 

 

22.Diverse.  

1.Adresa Sindicatului Național ”Meridian” nr.3618/04.10.2022, înregistrată la 

instituția noastră sub nr.43920/04.10.2022. 

2.Adresa membrilor Sindicatului Național ”Meridian” nr.45824/13.10.2022. 

  

 

SUPLIMENTARE  1 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI 

pentru ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 25.10.2022 

 

 

 1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea listei solicitanților de locuințe ANL și a listei  de 

priorități rezultată în urma departajării conform criteriilor cadru de ierarhizare prin punctaj, în 

vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru locuințele construite de 

către Agenția Națională pentru Locuințe. (C2) 

Inițiator: primar.  

2.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață 

de 2500mp, situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj, 

înscris în cartea funciară nr.36518, cu număr cadastral 36518. (C1+C2+C3) 

Inițiator: primar.  

 

3. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață 

de 9280mp,situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj, 

înscris în cartea funciară nr.36705, cu număr cadastral 36705. (C1+C2+C3) 

Inițiator: primar.  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Primarului  orașului Rovinari, valabile începând cu 01.11.2022. (C1+C2) 

Inițiator: primar.  

 

 Se supune la vot ordinea de zi suplimentată și se votează cu 15 voturi pentru. 

 

 Doamna secretar general atrage atenți membrilor consiliului local să fie atenți și să anunțe 

situațiile de conflict de interese. 

Doamna Năstase spune că va părăsi sala de ședințe la proiectul 4 de pe ordinea de zi 

suplimentată întrucât are un interes personal. 

 

Se supun la vot: 

 

1)Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Rovinari din data de 

28.09.2022, care este votat cu 15 voturi pentru. 

 2)Procesul-verbal al ședinței extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului Local 

Rovinari din data de 10.10.2022, care este votat cu 15 voturi pentru. 

3)Procesul-verbal al ședinței extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului Local 

Rovinari din data de 14.10.2022, care este votat cu 15 voturi pentru. 

 

Domnul Duță înaintează spre analiză domnului Vilău Viorel o hârtie pentru a o analiza 

până la punctul ”Diverse”. 
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Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea clasificării unor drumuri de interes local în categoria de folosință 

STRĂZI. 

Domnul președinte, Preda Ionel, spune că s-a discutat proiectul la comisii, a 

primit aviz favorabil și dorește să i se spună dacă mai sunt nelămuriri. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 
 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind 

modificarea anexei nr.24827/12.08.2020 la Hotărârea Consiliului Local nr.148/ 

26.08.2020 privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și 

urbanism și aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare al comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism. 

Domnul președinte, Preda Ionel, spune că s-a discutat proiectul la comisii, a 

primit aviz favorabil și dorește să i se spună dacă mai sunt întrebări. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 
 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra 

terenului în suprafață de 44mp, cu număr cadastral 35263, aparținând domeniului 

privat, situat în oraș Rovinari, strada Prieteniei, nr.20, lângă bloc G5, județul Gorj, 

în favoarea SC MADOFIL STAR SRL. 

Domnul președinte, Preda Ionel, spune că s-a discutat proiectul la comisii, 

domnul Podărelu a menționat că s-a cumpărat spațiul comercial și acum se 

constituie dreptul de superficie pe suprafața pe care este construit imobilul. 

Domnul președinte spune că proiectul a primit aviz favorabil . 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 
 

 Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului de superficie asupra 

terenului în suprafață de 8 mp, cu număr cadastral 36163, aparținând domeniului 

privat, situat în oraș Rovinari, strada Jiului, lângă bloc I3, sc.2,  județul Gorj, în 

favoarea doamnei Chirilă Carmen. 

Domnul președinte, Preda Ionel, spune că s-a discutat proiectul la comisii, 

domnul Podărelu a menționat că concesiunea a ajuns la termen și proprietarul 

construcției a solicitat constituirea unui drept de superficie. Proiectul a primit aviz 

favorabil. 

Domnul Duță spune că ar trebui transmis proprietarului să schimbe aspectul 

construcției mai ales acum când a fost renovat blocul. 

Domnul Podărelu spune că va transmite mesajul. 

 Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 
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Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

completarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc  domeniul privat al orașului 

Rovinari, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.192/27.10.2021. 

Domnul președinte, Preda Ionel, spune că s-a discutat proiectul la comisii, 

domnul Podărelu a prezentat raportul de specialitate, iar proiectul a primit aviz 

favorabil. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 
 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting Company SRL pentru 

stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în domeniul 

privat al orașului Rovinari, județul Gorj. 

Domnul președinte, Preda Ionel, spune că s-a discutat proiectul la comisii, 

domnul Podărelu a prezentat raportul de specialitate, iar proiectul a primit aviz 

favorabil. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a zonei de agrement din 

Parcul Central al orașului Rovinari.  

Domnul președinte, Preda Ionel, spune că s-a discutat proiectul la comisii, 

domnul Podărelu a prezentat raportul de specialitate, iar proiectul a primit aviz 

favorabil. 

Domnul președinte întreabă dacă nu se poate prelungi programul după ora 

2200
. 

Domnul Bărbulescu spune că ar trebui prelungit măcar pe timp de vară. 

Domnul Podărelu spune că s-a stabilit programul  în funcție de orele 

prevăzute în legislație pentru păstrarea ordinii și liniștii publice. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind  

aprobarea alocării de la bugetul local, în condițiile legislației în vigoare, a sumei 

de 45.000 lei (TVA inclus) pentru organizarea unor manifestări dedicate zilei de 1 

Decembrie – Ziua Națională a României.  

Domnul președinte, Preda Ionel, spune că s-a discutat proiectul la comisii, 

doamna Pupăzan Loredana a prezentat raportul de specialitate, iar proiectul a 

primit aviz favorabil. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 
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Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

demararea procedurii de înscriere în vederea acordării și distribuirii de beneficii de 

asistență socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022. 

Domnul președinte, Preda Ionel, spune că s-a discutat proiectul la comisii, 

doamna Pupăzan Loredana a prezentat raportul de specialitate, iar proiectul a 

primit aviz favorabil. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

completarea Hotărârii Consiliului Local nr.9/27.01.2022 privind aprobarea 

Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 2022 și sumele alocate pentru 

aceste manifestări. 

Domnul președinte, Preda Ionel, spune că s-a discutat proiectul la comisii, 

doamna Cucu Mirela a spus că este vorba de completarea manifestărilor culturale 

cu manifestări specifice toamnei. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al orașului Rovinari, județul 

Gorj. 

 Domnul Preda spune că s-a discutat proiectul la comisii, unde domnul Maria 

Marius a prezentat raportul și planul. Domnul președinte spune că proiectul a primit 

aviz favorabil. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 

 

 Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” 

pentru perioada 01.11.2022-30.11.2022. 

Domnul Preda spune că s-a discutat proiectul la comisii, unde domnul Sitaru 

Mihai a prezentat raportul de specialitate. Domnul președinte spune că proiectul a 

primit aviz favorabil. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

modificarea Regulamentului de acordare a unor drepturi financiare sportivilor de 

performanță legitimați la Clubul Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru anul 2022 

și a anexei nr.2 la regulament, aprobate prin Hotărârea Consiliului local Rovinari 

nr.11/27.01.2022. 

Domnul Preda spune că s-a discutat proiectul la comisii, unde domnul Sitaru 

Mihai a prezentat raportul de specialitate. Domnul președinte spune că proiectul a 

primit aviz favorabil. 
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Intervine domnul Duță și spune că nu este o problemă această modificare, 

dar solicită să se facă ceva si cu PFA-urile. Spune că s-a afirmat de anumite 

persoane că nu vrea Duță să le dea indemnizații mărite. 

Domnul Duță spune să se găsească o soluție și pentru ei. 

Domnul Sitaru spune că dacă se va identifica baza legală, la 1 ianuarie 2023  

vor veni în consiliu cu un nou regulament. 

Doamna secretar general spune că trebuie găsită prevederea legală care să 

permită acest lucru, pentru că indemnizațiile sunt stabilite prin lege. 

Domnul Sitaru spune că în momentul în care se va identifica baza legală vor 

veni cu modificări. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO Rovinari. 

Domnul președinte spune că s-a discutat proiectul la comisii, domnul 

Ungureanu Ion a prezentat modificările apărute cu privire la proiect, iar proiectul 

a primit aviz favorabil. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre cu 

modificările și se votează cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind darea 

în folosință gratuită către Serviciul de Iluminat Public al orașului Rovinari a 

bunurilor cuprinse în anexa nr.46497/18.10.2022.  

Domnul președinte, Preda Ionel, spune că s-a discutat proiectul la comisii, 

domnul Podărelu a prezentat raportul de specialitate, iar proiectul a primit aviz 

favorabil. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici la 

obiectivul de investiții ”SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI AMENAJARE 

SPAȚII VERZI ALEEA TRANDAFIRILOR”. 

Domnul președinte, Preda Ionel, spune că s-a discutat proiectul la comisii, 

domnul Podărelu a prezentat raportul de specialitate, iar proiectul a primit aviz 

favorabil. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

modificarea art.1 alin.1- Persoane fizice: Clădiri rezidențiale din Hotărârea 

Consiliului Local Rovinari nr. 205/28.09.2022 privind stabilirea cotelor 

procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru 

anul 2023. 
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Domnul președinte spune că s-a discutat proiectul la comisii, domnul 

Ungureanu Ion a prezentat care sunt modificările, iar proiectul a primit aviz 

favorabil. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre cu 

modificările și se votează cu 15 voturi pentru. 

 

 

 

Se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea repartizării unei locuințe sociale disponibile în blocul B2, situat în orașul 

Rovinari, județul Gorj. 

Domnul președinte spune că s-a discutat proiectul la comisii, doamna 

Pupăzan Loredana a prezentat raportul de specialitate, iar proiectul a primit aviz 

favorabil. 

Domnul Duță întreabă dacă mai sunt personae pe lista de așteptare. 

Doamna Pupăzan spune că mai sunt. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi 

suplimentată. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentată: Proiect de hotărâre  

privind aprobarea listei solicitanților de locuințe ANL și a listei  de priorități 

rezultată în urma departajării conform criteriilor cadru de ierarhizare prin punctaj, 

în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru 

locuințele construite de către Agenția Națională pentru Locuințe.  

Domnul președinte spune că s-a discutat proiectul la comisii, domnul 

Podărelu a prezentat raportul de specialitate, iar proiectul a primit aviz favorabil. 

Intervine domnul Duță și întreabă dacă la acest moment sunt locuințe libere 

din fondul locativ. 

Domnul Podărelu spune că sunt libere 3 locuințe și vor fi repartizate primilor 

din listă. 

Întrucât nu mai sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se 

votează cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentată: Proiect de hotărâre 

privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 2500mp, 

situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, județul Gorj, 

înscris în cartea funciară nr.36518, cu număr cadastral 36518.  

Domnul președinte spune că s-a discutat proiectul la comisii, domnul 

Podărelu a prezentat raportul de specialitate, iar proiectul a primit aviz favorabil. 

Întrucât nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează 

cu 15 voturi pentru. 
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Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentată: Proiect de hotărâre 

privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 

9280mp,situat în intravilanul orașului Rovinari, strada Constructorilor nr.35, 

județul Gorj, înscris în cartea funciară nr.36705, cu număr cadastral 36705.  

Domnul președinte spune că s-a discutat proiectul la comisii, domnul 

Podărelu a prezentat raportul de specialitate, iar proiectul a primit aviz favorabil. 

Întrucât nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează 

cu 15 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentată: Proiect de hotărâre 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate 

al Primarului  orașului Rovinari, valabile începând cu 01.11.2022. 

Părăsește sala de ședință doamna consilier Năstase Daniela. 

În sală sunt prezenți 14 consilieri locali. 

Domnul președinte spune că s-a discutat proiectul la comisii, domnul 

Ungureanu Ion a prezentat care sunt modificările survenite ca urmare a 

reorganizării aparatului de specialitate, iar proiectul a primit aviz favorabil. 

 Întrucât nu sunt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează 

cu 14 voturi pentru. 

 

Se trece la punctul ”Diverse”. 

În sală revine doamna Năstase Daniela, în sală fiind prezenți 15 consilieri 

locali. 

Doamna secretar general spune că la dosarul de ședință au fost depuse două 

adrese care trebuie discutate. 

Doamna secretar menționează că Sindicatul Meridian a înaintat o adresă prin 

care contestă hotărârea cu salariile, practic fac procedura prealabilă pentru a putea 

contesta hotărârea luată luna trecută cu privire la majorările salariale. 

Domnul Preda întreabă cum de sindicatul a înaintat o astfel de adresă. 

Doamna secretar spune că Sindicatul Meridian a fost probabil sesizat de 

cineva nemulțumit. 

Menționează că dispozițiile au fost înaintate tuturor angajaților cu excepția 

doamnei Niculiță Angela, care a fost anunțată și nu a vrut să primească dispoziția. 

Acum i-a fost însă înaintată cu confirmare de primire prin poștă. 

Membrii de sindicat angajați la Poliția Locală Rovinari, cu excepția doamnei 

Niculiță Angela, au înaintat la rândul lor o adresă consiliului local prin care 

menționează că sunt de acord ca salariile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local 

Rovinari nr.174/14.09.2022 și că nu sunt de acord cu revocarea hotărârii. 

Doamna secretar general spune că nu știe dacă se va ajunge în instanță după 

ce membrii sindicatului au înaintat acestă adresă și Sindicatului Meridian. 

Domnul Preda spune că dacă doamna Niculiță este nemulțumită de salariu 

să vină în ședință și să spună. 

Domnul Preda întreabă de cine este semnată contestația. 

Doamna secretar general spune că este menționat în adresă ”în numele 

membrilor noștri de sindicat”. 
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Domnul Preda spune că unii salariați sunt nemulțumiți de salarii, dar treaba 

nu și-o fac cum trebuie. Consideră că nimeni nu este ținut cu forța la serviciu, cui 

nu-i convine poate pleca, indiferent ce post ocupă.  

Doamna secretar spune că membrii de sindicat spun că ei nu sunt de acord 

cu revocarea HCL 174/2022, însă nu știe ce va stabili Sindicatul Meridian în 

continuare. 

Domnul Preda întreabă cine a anunțat sindicatul dacă membrii din sindicat 

spun că ei sunt de acord cu salariile. 

Doamna secretar general spune că nu știe, în momentul în care a primit 

acestă adresă, a luat legătura cu cei din cadrul poliției locale, iar aceștia așa au aflat 

despre adresa făcută de sindicat și au făcut adresă către consiliu local în care spun 

că nu sunt de acord cu revocarea hotărârii, că sunt de acord cu salariile și că ei nu 

au semnat pentru revocarea hotărârii. Ei au menționat că vor face în acest sens 

adresă și către sindicat.  

Doamna secretar spune că sigur cineva a înaintat sindicatului o plângere și 

Hotărârea nr.174/2022 pentru că ei nu ar fi avut cunoștintă despre aceste aspecte. 

Doamna secretar spune va înainta adresă sindicatului prin care va informa 

că s-au analizat cele sesizate și că membrii de sindicat din cadrul Poliției Locale 

Rovinari au înaintat adresă Consiliului Local Rovinari prin care spun că sunt de 

acord cu salariile. 

Domnul Duță solicită să vină doamna Niculiță și să le spună dacă are 

nemulțumiri. 

Domnul Bărbulescu spune că ar trebui într-adevăr chemată doamna Niculiță 

în ședința de comisii. Chiar este o propunere pe care o vrea supusă la vot. 

Domnul Sidor propune să vină și domnul Pițian Florin de la Poliția Locală. 

Domnul președinte spune că se vor supune la vot propunerile. 

Se supune la vot propunerile domnului Bărbulescu și domnului Sidor și se 

votează în unanimitate.  

Doamna secretar general spune că va înainta adrese prin care le va solicita 

prezența. 

Se fac înscrieri la cuvânt: domnul Duță, domnul Bărbulescu și domnul 

Pistolea. 

Domnul președinte îi spune domnului Duță că la ultima ședință a cerut 

participarea domnului Vilău Viorel în cadrul ședinței din luna octombrie. 

Menționează că este prezent în sală domnul director Vilău și ca i se pot adresa 

întrebări. 

Domnul Duță menționează că are o singură întrebare pentru domnul Vilău, 

însă are o solicitare până atunci. 

Dorește să vină în sală cineva de la biroul Investiții, eventual responsabilul 

de contract la blocul G2. 

Domnul director Podărelu spune că responsabilul de contract la blocul G2 

nu este în instituție, dar poate răspunde el, dacă domnul Duță dorește. 

Domnul Duță întreabă dacă mai este în vigoare hotărârea de consiliu local 

prin care a fost stabilită culoarea portocaliu pentru fațadele blocurilor din oraș. 

Domnul Podărelu spune că este. 
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Domnul Duță întreabă de ce atunci blocul G2 se vopsește cu nuanțe de gri, 

cine a stabilit pentru că o consideră ideea bătaie de joc. 

Domnul Podărelu spune că probabil a fost stabilită acestă nuanță în 

documentație pentru că e mai rezistentă la praf. 

Domnul Duță spune că este o culoare foarte urâtă și dacă va rămâne așa se 

încalcă practic hotărârea cea veche. Consideră că ar trebui măcar modificată 

hotărârea dacă se rămâne la acea nuanță de gri. Cere să fie completată hotărârea 

cea veche. 

În continuare, domnul Duță il felicită pe domnul Vilău întrucât a reușit să 

înheie un contract de lucrări în afara celor pe care le aprobă consiliul. 

Cât privește discuțiile create pe baza salariilor de la solicitate, domnul Duță 

il întreabă pe domnul Vilău dacă a citit convocatorul înaintat mai devreme cu 

proiectele de hotărâri cuprinse pentru ședința din luna septembrie și îl întreabă dacă 

a văzut cumva un proiect care să aibă legătură cu majorările salariale la Societatea 

Servicii Publice Locale. 

Domnul Vilău spune că nu este acest proiect pe convocator. 

Domnul Duță ii spune domnului Vilău să nu mai facă afirmații de genul că 

nu a vrut consiliul local să mărească salariile la societate. 

Domnul Vilău spune că aste sunt bârfe și dorește să argumenteze că nu a 

spus așa ceva. 

Domnul Duță spune că este un mincinos și că ar trebui să spună oamenilor 

că nu consiliul local le mărește salariile. 

Domnul Vilău spune că nu au fost decât bârfe. 

Domnul Duță spune că el a dovedit că pe ordinea de zi nu a fost niciun 

proiect cu privire la majorarile salariale pentru Societatea Servicii Publice Locale 

și de aceea și-a rezervat dreptul de a-l face mincinos pe domnul Vilău. 

Intervine și domnul Bărbulescu și spune că și lui i-au ajuns la urechi astfel 

de acuzații. Amintește că și în ședințele din lunile trecute domnul Duță a tras un 

semnal că se aruncă anumite lucruri în spinarea consiliului local. Consideră că toată 

lumea trebuie să fie corectă și să nu se mai discute ce nu este adevărat, nu trebuie 

învinovățit consiliul pentru anumite lucruri. 

În situația în care se fac astfel de acuzații că nu vrea consiliu, oamenii înțeleg 

că domnul primar nu vrea. Însă în consiliu domnul primar are majoritate, proiectele 

trec cu 9 voturi. 

Domnul Bărbulescu susține că de aceea a și insistat mereu să fie prezenți în 

fiecare lună în sala de ședințe reprezentanții societăților, directorii și șefii 

serviciilor din subordine. Dacă ar fi prezenți în sala reprezentanții societăților ar fi 

informați corect și ar ști ce să transmită oamenilor. 

Domnul Preda spune că dacă tot a adus în discuție domnul Bărbulescu, 

atrage atenția asupra prezenței consilierilor la ședințele extraordinare pentru că nu 

de puține ori s-a apelat la opoziție pentru a se putea adopta hotărâri de o importanță 

deosebită pentru oraș și cetățeni. 

Nu este normal să se lipsească de la ședințe, se pot aplica și sancțiuni. 

Domnul președinte întreabă dacă mai are cineva întrebări pentru domnul 

Vilău. 
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Ia cuvântul domnul Vilău și spune că în prezent situația Societății Servicii 

Publice Locale este bunișoară și speră ca pe viitor să poată mări și ei salariile. 

Domnul Duță spune să explice și oamenilor că nu consiliul local mărește 

salariile. 

 Doamna Crețan  solicită domnului Vilău să plătească facturile la apă.  

Domnul Vilău spune că vor face acest lucru cu prioritate, va da drumul și la 

o adresă. 

Domnul Cimpoieru spune că să lase adresele că a mai făcut și nu s-au ținut 

de cuvânt și riscă să rămână fără apă. 

Domnul Duță întreabă dacă cei de la Aparegio  fac investiții la Rovinari, 

pentru că nu se vede. 

Domnul Podărelu Paul spune că urmează să se reabiliteze 14  hidranți de 

incendiu.  

Domnul Cimpoieru spune că sunt 15. 

Domnul Podărelu spune că sunt sunt prinse în proiect. De asemenea, sunt 

prinse și porțiuni din canalizare pe str.Cireșului, Termocentralei, Constructorilor, 

Aleea Plopilor, etc. 

Domnul Duță întreabă dacă astea costă un milion de euro. 

Domnul Podărelu spune că nu cunoaște valoarea. 

Domnul Duță spune că s-a predat tot la Aparegio, un întreg sistem de 

canalizare, o stație de epurare, chiar dacă acolo șchioapătă ceva piese, dar va 

răspunde constructorul, probabil și penal,  iar aceștia fac mișto de noi cu astfel de 

investiții. Domnul Duță consideră bătaie de joc astfel de investiții.   

Domnul Cimpoieru spune este o prima etapă a investițiilor care se vor face. 

Domnul Duță menționează că nu s-au găsit soluții pentru o sursă de apă la 

cimitirul orășenesc. Oamneii sunt nevoiți să care apa de la atâta distanță. 

Domnul Podărelu spune că a mai spus cu luni în urmă, când s-a mai discutat 

această problemă, că trebuie făcută documentație de cei care administrează 

cimitirul, respectiv S.P.L-ul, a explicat clar ce soluții sunt. 

Domnul Duță spune că ar trebui chemat și administratorul cimitirului la 

următoarea ședință. 

Doamna secretar general spune că la societate poate fi chemat  decât 

directorul. Trebuia ridicată problema cât a fost domnul Vilău în sală. 

Domnul președinte spune că este încă în sală, a auzit despre ce este vorba. 

Ia cuvântul domnul Pistolea și solicită să se găsească soluții pentru a veni  

în sprijinul foștilor sportivi care au fost la secția de box a Clubului Sportiv ”JIUL 

Rovinari 2016” . Nu le-a venit nimeni în ajutor, sunt mulți șomeri și au plecat din 

țară să muncească. Întreabă dacă chiar nu se poate găsi ceva și pentru ei, nu li se 

întinde nicio mână de ajutor având în vedere că au câștigat medalii și au reprezentat 

orașul la diverse competiții. 

Domnul Sitaru întreabă la cine se referă că nu cunoaște despre cine este 

vorba. 

Domnul Pistolea spune că la toate generațiile care ne-au reprezentat. 

Menționează că mulți au vrut să se angajeze în oraș și nu au găsit nimic. 
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Domnul Sitaru spune că nu cunoaște astfel de situații, la club nu s-a adresat 

nimeni. 

Domnul Pistolea spune că sunt cazuri, chiar cinci, șase persoane a întâlnit. 

Domnul Sitaru spune că domnul primar a venit mereu în sprijinul oamenilor. 

Domnul Pistolea spune că ar trebui ajutați. 

Domnul președinte, Preda Ionel, mulțumește pentru participare și declară 

închisă ședința ordinară din luna octombrie 2022. 
 

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                        Consilier local Preda Ionel 
                    

  

                                                                                                                 CONSILIERI 

1. _________ 

2. _________ 

3. _________ 

4. _________ 

5. _________ 

 

         

         SECRETAR GENERAL, 

         Popescu Aurora Carmen 
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