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PROCES-VERBAL 
al ședintei ordinare a Consiliului Local Rovinari, 

 din data de 28.09.2022, ora 1300 
 
 
 Președinte de ședință, doamna Năstase Daniela, declară deschise lucrările ședinței 
ordinare a Consiliului Local Rovinari, convocată în baza Dispoziției Primarului  
nr.582/21.09.2022,  pentru data de 28.09.2022, 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 16 consilieri locali în funcție, lipsă fiind consilier local: Lia Maria. 
 La ședință participă și: administratorul public – Crăc Vasile Gabriel, secretarul 
general - Popescu Aurora Carmen; director executiv Direcția Economică – Ungureanu Ion, 
director executiv Direcția Administrare Patrimoniu – Podărelu Paul Alexandru; Rață Elena 
Nicoleta – Compartiment Juridic; Pupăzan Loredana din cadrul Direcției Publice de Asistență 
Socială; Sitaru Mihai – reprezentant Club Sportiv ”Jiul Rovinari 2016”; Catrinoiu Cosmin – 
Direcția Publică de Poliție Locală și doamna Corlan Mariana. 

Doamna președintă, 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 
30.08.2022. 
 2.Proces-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Rovinari din data de 
14.09.2022. 
 3.Depunere jurământ. 

4.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari 
nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului 
Local al oraşului Rovinari. (C2) 

Inițiator: primar 
5.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. (C2) 

Inițiator: primar 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local 

Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2022. (C2) 
Inițiator: primar 

7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul 
de Administrație al Liceului ”Gheorghe Tătărescu” .(C2) 

Inițiator: primar 
8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în 

Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit Rovinari. (C2) 
Inițiator: primar 

 9.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul 
de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.3 Rovinari. (C2) 

Inițiator: primar 
10.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Rovinari .(C2) 
          Inițiator: primar 
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11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în 
Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Liceului ”Gheorghe Tătărescu” (C2) 

Inițiator: primar 
12.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala Gimnazială nr.3 Rovinari.(C2) 
Inițiator: primar 

13.Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul 
Direcției Publice de Poliție Locală.(C1+C2) 

Inițiator: primar 
 14.Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel 
din  AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local 
numește un nou reprezentant în AGA.(C2) 

Inițiator: primar 
15. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia domnului Vodislav Claudiu-

Dorinel din  AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază și Protecție SRL și Orașul Rovinari 
prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA . (C2) 

Inițiator: primar 
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Consiliului tehnico-economic. (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 aprobarea raportului de evaluare 
nr.31646/263/01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii 
de piață a terenului intravilan în suprafață de 415mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 
89/2, județul Gorj. (C1+C2) 

Inițiator: primar 
 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr. 
31645/262/01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de 
piață a terenului intravilan în suprafață de 1683mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 18, Parcela 
89/1, județul Gorj.(C1+C2) 

Inițiator: primar 
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea  dreptului de superficie asupra cotei de 9/20 

din terenul curți construcții  în suprafață de 310mp, cu număr cadastral 35406, situat în oraș 
Rovinari, str. Termocentralei, nr.12, județul Gorj,  de la Geică Aurelia la Ișfan Dumitru 
Florian.(C1+C2+C3) 

Inițiator: primar 
21. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului domeniului privat conform 

propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat constituită la nivelul 
unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari. (C1+C2+C3) 

Inițiator: primar 
22. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 972mp, având 

numărul cadastral 36999, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.36999, situat în 
orașul Rovinari, strada Sporturilor, bl.P18,P20,  județul Gorj,  în două loturi. (C2+C3) 

Inițiator: primar 
23. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 34755mp, având 

numărul cadastral 35031, înscris în cartea funciară a UATO Rovinari cu nr.35031, situat în 
orașul Rovinari,  str.Autoliv, FN, județul Gorj,  în patru loturi. (C2+C3) 

Inițiator: primar 
24. 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 public al orașului Rovinari, județul Gorj. (C1+C2) 

Inițiator: primar 
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului 
Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.10.2022-31.10.2022.(C1+C2) 

Inițiator: primar 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru 

Clubul Sportiv ”JIUL Rovinari 2016”.(C1+C2) 
Inițiator: primar 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 
pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Rovinari. (C1+C2) 

Inițiator: primar 
28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 alineat 1 din Hotărârea 

Consiliului Local Rovinari nr.347/28.08.2019. (C2)  
Inițiator: primar 

29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 78.000 lei cu TVA pentru  ”Ziua 
Internațională a Persoanelor Vârstnice”. (C1)  

Inițiator: primar 
30. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din anexa 

nr.32176/04.08.2022 a  Hotărârii Consiliului Local Rovinari nr.154/30.08.2022. (C2)  
Inițiator: primar 

31.Diverse.  
  

SUPLIMENTARE  1 LA PROIECTUL ORDINII DE ZI 
pentru ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari din data de 28.09.2022 

 
1.Proiect de hotărâre privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe 

clădirile rezidențiale și nerezidențiale pentru anul 2023. (C1) 
Inițiator: primar.  

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a trei locuințe 
disponibile din fondul locativ de stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local Rovinari nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj.(C2) 

Inițiator: primar.  
3.Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-

economici, faza studiu de fezabilitate, aferente obiectivului de investiții ”Extindere 
modernizare și dotare Complex sportiv str.Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj” (C1) 

Inițiator: primar.  
4.Proiect de hotărâre  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice 

și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și 
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Extindere, modernizare 
și dotare Complex sportiv, str. Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj” (C2+C3) 

Inițiator: primar.  
5.Proiect de hotărâre privind demararea procedurii pentru concesionarea prin licitație 

publică a terenurilor aparținând domeniului public al orașului Rovinari, în suprafață de 9280mp 
înscris în cartea funciară 36705 și 2500mp înscris în cartea funciară nr.36518, situate în 
intravilanul Orașului Rovinari, str.Autoliv nr.35, jud.Gorj (C2+C3) 

Inițiator: primar.  
 Se supune la vot ordinea de zi suplimentată și se votează cu 15 voturi pentru. 
 
 Domnul Dămian Bogdan Mihai anunță că la proiectele de la punctul 14 și 15 de pe 
ordinea de zi va părăsi sala de ședințe. 

Domnul Duță Nelu Alin spune că la proiectul de la punctul 14 de pe ordinea de zi va 
părăsi sala de ședințe. 
  

Doamna președintă supune că va supune la vot procesele verbal de la punctul 1 și 
punctul 2 de pe ordinea de zi. 
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Se supun la vot: 
1)Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Rovinari din data de 

30.08.2022, care este votat cu 15 voturi pentru. 
 2)Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Rovinari din data de 
14.09.2022, care este votat cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: Depunerea jurământului. 
 Doamna secretar general ia cuvântul și spune că a făcut, în urma demisiei domnului 
Căruceriu Corneliu, demersurile pentru validarea mandatului consilierului local supleant, 
respective a doamnei Corlan Mariana. 

În continuare dă citire sentinței civile din data de 14 septembrie 2022 prin care instanța 
a admis cererea de validare formulate de secretarul general al orașului Rovinari și a validat 
mandatul de consilier local supleant al doamnei Corlan Mariana. 

Doamna secretar general, Popescu Aurora Carmen, o invite pe doamna Corlan Mariana 
să depună jurământul. 

În continuare doamna Corlan depune jurământul. 
Doamna președintă ii urează doamnei Corlan bun venit in consiliul local, iar colegii o 

felicită. 
Doamna secretar general spune că din acest moment sunt în funcție 17 consilieri locali, 

iar prezenți la ședință 16. 
 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 

din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.166/12.11.2020 privind organizarea comisiilor pe 
domenii de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Rovinari.  

Doamna președintă spune că proiectul s-a discutat la comisiile de specialitate, este 
vorba de completarea chiar a comisiilor cu noul consilier local. 

Se supune la vot proiectul și se votează cu 15 voturi pentru și 1 abținere (doamna 
Corlan Mariana). 

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

președintelui de ședință.  
Doamna președintă spune că așteaptă propunerile. 
Domnul Duță face prima propunere pentru președinte: domnul Preda Ionel. 
Doamna președintă întreabă dacă mai are cineva propuneri. 
Întrucât nu mai sunt propuneri se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea 

domnului Duță și se votează cu 15 voturi pentru și 1 abținere (Preda Ionel). 
 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari pentru trimestrul IV al anului 2022.  
Doamna președintă de ședință spune că proiectul a fost discutat la comisii, unde domnul 

Duță și doamna Iordache au avut amendamente. 
Amendamentul domnului Duță este ca ședința ordinară din luna octombrie să aibă loc 

în data de 25 și nu în data de 27 așa cum este în proiect. 
Amendamentul doamnei Iordache este este ca ședința ordinară din luna noiembrie să 

aibă loc în data de 24 și nu în data de 29 așa cum este în proiect. 
Se supune la vot proiectul cu amendamentele amintite și se votează cu 16 voturi 

pentru. 
 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului ”Gheorghe 
Tătărescu” . 

Doamna secretar general spune că propunerile pentru acest proiect și pentru 
următoarele până la punctul 13 de pe ordinea de zi,  vor fi adoptate prin vot secret, deoarece 
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toate hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot 
secret, conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Doamna președintă spune că așteaptă propuneri. 
Domnul Bărbulescu face prima propunere: domnul Duță Nelu Alin și doamna Lia 

Maria. 
Întrucât nu mai sunt propuneri se trece la procedura de vot secret. 
Doamna secretar numără voturile și anunță că proiectul trece cu 14 voturi pentru și 2 

împotrivă. 
 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program 
Prelungit Rovinari.  

Doamna președintă spune că așteaptă propuneri. 
Domnul Ciopănoiu face prima propunere: domnul Bărbulescu Andrei. 
Întrucât nu mai sunt propuneri se trece la procedura de vot secret. 
Doamna secretar numără voturile și anunță că proiectul trece cu 16 voturi pentru.  

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

reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.3 
Rovinari.  

Doamna președintă spune că așteaptă propuneri. 
Domnul Preda face prima propunere: doamna Chiru Adina și domnul Ciopănoiu Ion. 
Întrucât nu mai sunt propuneri se trece la procedura de vot secret. 
Doamna secretar numără voturile și anunță că proiectul trece cu 16 voturi pentru.  

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

reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 
Rovinari . 

Doamna președintă spune că așteaptă propuneri. 
Domnul Duță face prima propunere: doamna Năstase Daniela, doamna Iordache Ileana 

și domnul Preda Ionel. 
Întrucât nu mai sunt propuneri se trece la procedura de vot secret. 
Doamna secretar numără voturile și anunță că proiectul trece cu 15 voturi pentru și 1 

vot împotrivă.  
 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la 
Liceului ”Gheorghe Tătărescu”. 

Doamna președintă spune că așteaptă propuneri. 
Domnul Dămian face prima propunere: doamna Chiru Adina. 
Întrucât nu mai sunt propuneri se trece la procedura de vot secret. 
Doamna secretar numără voturile și anunță că proiectul trece cu 16 voturi pentru.  

 
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Școala 
Gimnazială nr.3 Rovinari. 

Doamna președintă spune că așteaptă propuneri. 
Domnul Dămian face prima propunere: domnul Duță Nelu Alin. 
Întrucât nu mai sunt propuneri se trece la procedura de vot secret. 
Doamna secretar numără voturile și anunță că proiectul trece cu 16 voturi pentru.  
 
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acordarea normei 

de hrană personalului din cadrul Direcției Publice de Poliție Locală. 
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Doamna președintă spune că proiectul s-a discutat la comisii și a primit aviz favorabil. 
Întrucât nu mai sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 16 

voturi pentru. 
 
 Se trece la 14 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia 
domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din  AGA la Societatea Servicii Publice Locale SRL și 
Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA. 

Părăsesc sala de ședință consilierii locali: Dămian și Duță, în sala de ședințe fiind 
prezenți 14 consilieri locali. 

Doamna secretar general spune că propunerile pentru acest proiect și pentru următorul 
de pe ordinea de zi,  vor fi adoptate prin vot secret, deoarece toate hotărârile cu caracter 
individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, conform O.U.G. 
57/2019 privind Codul administrativ. 

De asemenea, menționează că trebuie desemnată o persoană întrucât domnul Vodislav 
și-a încetat relațiile contractuale cu instituția. 

Doamna președintă spune că așteaptă propuneri. 
Domnul Preda Ionel face prima propunere: domnul Pungan Marian. 
Întrucât nu mai sunt propuneri se trece la procedura de vot secret. 
Doamna secretar numără voturile și anunță că proiectul trece cu 14 voturi pentru.  

 
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre prin care se ia act de 

demisia domnului Vodislav Claudiu-Dorinel din  AGA la Societatea Serviciul de Bază Pază și 
Protecție SRL și Orașul Rovinari prin Consiliul Local numește un nou reprezentant în AGA .  

Revine în sală domnul Duță Nelu Alin, în sală fiind prezenți 15 consilieri locali. 
Doamna președintă spune că așteaptă propuneri. 
Domnul Preda Ionel face prima propunere: domnul Pungan Marian. 
Întrucât nu mai sunt propuneri se trece la procedura de vot secret. 
Doamna secretar numără voturile și anunță că proiectul trece cu 15 voturi pentru.  

 
 Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea 
Consiliului tehnico-economic. 

În sala de ședințe revine domnul Dămian, în sală fiind prezenți 16 consilieri locali. 
Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii și a primit aviz favorabil. 
Întrucât nu sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 16 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.  
Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Ungureanu Ion a 

prezentat raportul de specialitate modificat și a primit aviz favorabil. 
Întrucât nu sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 16 voturi 

pentru. 
 
Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului 

de evaluare nr.31646/263/01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru 
stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 415mp, situat în oraș Rovinari, 
Tarla 18, Parcela 89/2, județul Gorj.  

Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Podărelu Paul 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 16 voturi 
pentru. 
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 Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea  
raportului de evaluare nr. 31645/262/01.08.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL 
pentru stabilirea valorii de piață a terenului intravilan în suprafață de 1683mp, situat în oraș 
Rovinari, Tarla 18, Parcela 89/1, județul Gorj. 

Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Podărelu Paul 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 16 voturi 
pentru. 

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

dreptului de superficie asupra cotei de 9/20 din terenul curți construcții  în suprafață de 310mp, 
cu număr cadastral 35406, situat în oraș Rovinari, str. Termocentralei, nr.12, județul Gorj,  de 
la Geică Aurelia la Ișfan Dumitru Florian. 

Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Podărelu Paul 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 16 voturi 
pentru. 

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

inventarului domeniului privat conform propunerii comisiei speciale de inventariere a 
domeniului public și privat constituită la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Rovinari.  

Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Podărelu Paul 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 16 voturi 
pentru. 

 
Se trece la punctul 22 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind dezmembrarea 

terenului în suprafață de 972mp, având numărul cadastral 36999, înscris în cartea funciară a 
UATO Rovinari cu nr.36999, situat în orașul Rovinari, strada Sporturilor, bl.P18,P20,  județul 
Gorj,  în două loturi.  

Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Podărelu Paul 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 16 voturi 
pentru. 
 

Se trece la punctul 23 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind dezmembrarea 
terenului în suprafață de 34755mp, având numărul cadastral 35031, înscris în cartea funciară a 
UATO Rovinari cu nr.35031, situat în orașul Rovinari,  str.Autoliv, FN, județul Gorj,  în patru 
loturi.  

Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Podărelu Paul 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 16 voturi 
pentru. 

 
Se trece la punctul 24 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 public al orașului Rovinari, 
județul Gorj.  

Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Podărelu Paul 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 16 voturi 
pentru. 
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Se trece la punctul 25 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Calendarului Competițional al Clubului Sportiv „JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 
01.10.2022-31.10.2022. 

Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Sitar Mihai a 
prezentat raportul de specialitate, a menționat că sunt prevederi bugetare, iar proiectul a primit 
aviz favorabil. 

Întrucât nu sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 16 voturi 
pentru. 

 
Se trece la punctul 26 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei și statului de funcții pentru Clubul Sportiv ”JIUL Rovinari 2016”. 
Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Sitar Mihai a 

prezentat raportul de specialitate, a menționat care sunt modificările, iar proiectul a primit aviz 
favorabil. 

Întrucât nu sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 16 voturi 
pentru. 

 
Se trece la punctul 27 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea 

organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului 
Rovinari.  

Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Ungureanu Ion a 
prezentat raportul de specialitate, a menționat care sunt modificările și a primit aviz favorabil. 

Întrucât nu sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 16 voturi 
pentru. 

 
Se trece la punctul 28 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea art.1 alineat 1 din Hotărârea Consiliului Local Rovinari nr.347/28.08.2019.  
Doamna secretar general spune că propunerile pentru acest proiect vor fi adoptate prin 

vot secret. 
Doamna președinte spune că așteaptă propunerile. 
Domnul Bărbulescu face prima propunere: Preda Ionel – membru titular și Dămian 

Mihai Bogdan – membru supleant. 
Întrucât nu mai sunt propuneri se trece la procedura de vot secret. 
Doamna secretar numără voturile și anunță că proiectul trece cu 16 voturi pentru.  

 
Se trece la punctul 29 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind alocarea sumei 

de 78.000 lei cu TVA pentru  ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.  
Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, doamna Pupăzan Loredana 

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 16 voturi 

pentru. 
 
Se trece la punctul 30 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind îndreptarea 

erorilor materiale din anexa nr.32176/04.08.2022 a  Hotărârii Consiliului Local Rovinari 
nr.154/30.08.2022. 

Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Catrinoiu Cosmin a 
prezentat raportul de specialitate, a menționat care sunt modificările, iar proiectul a primit aviz 
favorabil. 

Întrucât nu sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 16 voturi 
pentru. 
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Doamna președintă spune că se trece la discutarea proiectelor de pe ordinea de zi 
suplimentată. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentată: Proiect de hotărâre privind 
stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale 
pentru anul 2023.  

Doamna Năstase spune că proiectul s-a discutat la comisii, domnul Ungureanu Ion a 
prezentat raportul de specialitate, a spus că pentru anul 2023 sunt aceleași procente ca în anul 
2022, iar proiectul a primit aviz favorabil. 

Întrucât nu sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 16 voturi 
pentru. 

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

aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a trei locuințe disponibile din fondul locativ de 
stat, conform listei de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Rovinari 
nr.163/30.08.2022, situat în oraș Rovinari, județul Gorj. 

Doamna președintă spune că a fost discutat proiectul la comisii, domnul Podărelu Paul 
a prezentat raportul de specialitate și a menționat că pentru locuința nr.79 din bl.G11, proiect 
s-a omis numele titularului, respectiv Oprița Dumitru Florin. 

Doamna secretar spune că se va prinde în hotărâre. 
Întrucât nu sunt discuții se supune la vot proiectul de hotărâre și se votează cu 16 voturi 

pentru. 
 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentată: Proiect de hotarare privind 
actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, faza studiu de fezabilitate, 
aferente obiectivului de investiții ”Extindere modernizare și dotare Complex sportiv 
str.Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”  

Doamna președintă spune că a fost discutat proiectul la comisii, domnul Podărelu Paul 
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 16 voturi 
pentru. 

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

predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii ”Extindere, modernizare și dotare Complex sportiv, str. 
Sporturilor nr.6, oraș Rovinari, județul Gorj”. 

Doamna președintă spune că a fost discutat proiectul la comisii, domnul Podărelu Paul 
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 16 voturi 
pentru. 

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

demararea procedurii pentru concesionarea prin licitație publică a terenurilor aparținând 
domeniului public al orașului Rovinari, în suprafață de 9280mp înscris în cartea funciară 36705 
și 2500mp înscris în cartea funciară nr.36518, situate în intravilanul Orașului Rovinari, 
str.Autoliv nr.35, jud.Gorj (C2+C3) 

Doamna președintă spune că a fost discutat proiectul la comisii, domnul Podărelu Paul 
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 16 voturi 
pentru. 

 
Doamna președintă anunță că au fost dezbătute toate proiectele de pe ordinea de zi și 

spune că se trece la punctul ”Diverse”. 
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Se înscriu la cuvânt consilierii locali: Duță Nelu Alin, Pistolea Constantin și Bărbulescu 
Andrei Constantin. 

Domnul Duță spune că la ședința de luna trecută a solicitat ca Poliția Locală să prezinte 
planșe cu uniformele polițiștilor locali. 

Domnul Catrinoiu Cosmin înaintează planșa domnului Duță. 
Domnul consilier Duță solicită prezența la ședința din luna octombrie a domnului Vilău 

Viorel – director Societatea Servicii Publice Locale Rovinari. 
Se supune la vot propunerea domnului Duță și se votează cu 10 voturi pentru. 
Doamna secretar general spune că va înainta adresă Societății Servicii Publice Locale 

Rovinari privind participarea domnului Vilău Viorel la ședința  ordinară din luna octombrie 
2022. 

Ia cuvântul domnul Pistolea Constantin și spune că i s-a semnalat iar faptul că toaleta 
din Piața Centrală este închisă. 

Domnul Duță spune că este deschisă. 
Domnul Pistolea spune că sunt situații în care nu s-a putut intra. 
Domnul Duță spune că sunt situații în care se refuză deschiderea ușii, atunci când 

persoane în stare de ebrietate, care consumă alcool în barurile din apropiere, vin la toaleta din 
piață. 

Domnul Duță spune că este o toaletă publică în parc care poate fi folosită. 
Ia cuvântul domnul Bărbulescu Andrei și ține să felicite Serviciul de Iluminat Public al 

Orașului Rovinari, pe domnul Stăncescu care își face treaba cum trebuie. Menționează că a 
constatat în teren cu ocazia campaniei de curățenie că orașul este foarte curat. 
 

Întrucât nu mai sunt discuții se declară ședința închisă. 
Doamna președinte mulțumește pentru participare. 

 
 
 
 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                    Consilier local  Năstase Daniela 
             
                                                                                                                 CONSILIERI 

1. _________ 
2. _________ 
3. _________ 
4. _________ 
5. _________ 

         
 
 
                                       SECRETAR GENERAL, 
                                       Popescu Aurora Carmen 
            

   
 
         ÎNTOCMIT, 
             Rață Elena Nicoleta 

 
 
 

 
 


