CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 22 octombrie 2013,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 15 00 în prezenţa a 17 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.3126 din 21 octombrie 2013 consilierii au fost invitaţi la
şedinţa extraordinară a Consiliului local din data 22 octombrie 2013, ora 15 00, care are
loc în sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Gâdea Gheorghe
2. Badea Ionuţ
3. Popazu Liviu
4. Truică Liliana
5. Oprişan Gigi
6. Cartojan Dan Liviu
7. Dinu Ionel
8. Bălănean Viorel
9. Ciobanu George Daniel
10. Spoială Slav Gheorghe
11. Cepraga Cornel Sorin
12. Vladu Alexandru
13. Măroiu Marian
14. Cioacă Ionuţ
15. Ilie Clement
16. Pârlea Victor Constantin
17. Stanciu Marius Viorel
Absenţi:
1. Dinu Cristina Elena
2. Velicu Florian
Preşedinte de şedinţă este domnul Cartojan Dan Liviu, ales prin H.C.L. nr.326
din 29 august 2013.
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Domnul secretar Roşu Petre: Bună ziua! Astăzi, 22 octombrie 2013 a fost
convocată şedinţă exordinară, sunt prezenţi 17 consilieri. Conform Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local şedinţa este legal constituită.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Bună ziua! Supun la vot ordinea de zi. Cine
este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren
aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 2: proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei
termice livrată către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu,
pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2013 – 31 martie 2014
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Discuţii?
Domnul primar Barbu Nicolae: Ştiţi că a fost în primul preţ transmis de cei de la
Global Energy Production în urmă cu o lună jumătate, a fost de 460 gigacaloria, cu acest
preţ dumnealor au mers la autorităţile...
Domnul consilier Cepraga Sorin Cornel: 440.
Domnul primar Barbu Nicolae: 460, 440 tot scump era, preţul cu care dumnealor
au primit avizarea şi până la urmă, în urma negocierilor şi a reducerilor pe care le-au
făcut, atât de personal cât şi de profit şi alte cheltuieli care le aveau trecute, s-a ajuns la
sfârşit la un preţ de 399 lei. Pare un preţ aşa, mai de domeniul magazinelor de vânzare, să
nu fie psihologic, să nu înceapă cu 4, să înceapă cu 3, dar se termină cu ultimele cifre,
este un preţ mare. Este un preţ pe care populaţia sigur nu-l va suporta şi care va fi efectul?
Să zicem că mergem în continuare cu acest preţ, ne vom trezi cu debranşări foarte mari şi
nu aş vrea să fim în situaţia multor oraşe din ţară în care Primăria este obligată să asigure
căldura pentru 1000 de apartamente şi este exact preţul pe care îl cheltuie şi, eu ştiu, îl
plăteşte pentru un oraş întreg. Îl plăteşte pentru 1000 de familii fiindcă aceleaşi pierderi,
ai pierderi mult mai mari, plimbi într-un oraş întreg căldură produsă în sistem centralizat
doar pentru 1000 de apartamente.
Drept urmare, de ce astăzi nu am venit şi cu subvenţia pe care Primăria o va acorda
şi cu ajutorul de încălzire, fiindcă vrem să avem toate datele ca acea subvenţie să fie
sustenabilă din punctul de vedere al veniturilor Primăriei, dar să fie de ajuns de
îndestulătoare pentru populaţie ca să poată să suporte preţul căldurii. În acest moment,
gândirea noastră merge către 25% subvenţie. Anul trecut ştiţi că am preluat cu o
subvenţie de 10%, adică 34 de lei/gigacalorie, anul trecut am oferit, Consiliul Local a
aprobat 20%, adică 68 de lei/gigacalorie. În acest moment 25% înseamnă înseamnă 100
de lei/gigacalorie, deci va fi în jur de 299 de lei/gigacalorie, acesta este preţul minim care
ne-am gândit, preţul maxim. S-ar putea, în funcţie de ajutorul pe care Guvernul îl va
aproba pentru susţinerea subvenţiei, dacă ajutorul este îndestulător, s-ar putea să mergem
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cu o subvenţie mai mare. De aceea nu am venit astăzi în faţa dvs. ca să aprobăm, mai
aşteptăm o săptămână, până la sfârşitul lunii, până la şedinţa ordinară şi dacă Guvernul va
emite, eu ştiu, un Ordin sau o Hotărâre de Guvern cu o subvenţie îndestulătoare sau cu un
ajutor de susţinere a subvenţiei, atunci vom veni şi vom aproba mai mult de 25%.
Ce aş vrea să ştiţi şi dvs. şi să ştie şi populaţia oraşului, pe lângă această subvenţie
care se acordă tuturor locuitorilor oraşului, anul acesta Consiliul Local va aproba şi un
ajutor de încălzire la fel cum se acordă pentru ajutorul de stat pentru încălzire, dar
procentele sunt altele faţă de ajutorul de stat. Stă în puterea Consiliului Local să aprobe
aceste ajutoare de stat şi ele se vor duce către familiile defavorizate, către familiile cu
venituri pe membru de familie mici, tocmai ca să susţină preţul la gigacalorie şi să nu
creeze probleme pe scara blocului prin neplată, se va merge către grupurile vulnerabile.
De aceea, acesta este preţul pe care noi trebuie să-l comunicăm şi să-l aprobăm astăzi, de
399, preţul de furnizare de la operatorul de energie termică, urmând ca la şedinţa ordinară
să venim cu aceste subvenţii şi ajutoare. Vă mulţumesc!
Domnul consilier Cepraga Sorin Cornel: Chiar dacă nu o să votez, o să fac o mică
precizare, bineînţeles dacă o să fie şi acceptată. Am văzut aici, trecut în Hotărârea de
Consiliu Local – preţul local al energiei termice pe perioada 01 noiembrie 2013 – 31
martie 2014, cred şi sunt mai mult decât sigur, că preţul local trebuie să fie, nu pe
perioadă determinată, ci preţul de facturare la populaţie poate să fie pe 5 luni, pe 6 luni,
pe 1 an, pe 2 ani, preţul local al energiei termice trebuie să fie pe perioadă nedeterminată
până la nouă rectificare a preţului, pozitiv sau negativ.
Domnul primar Barbu Nicolae: Aş vrea să vă răspund şi de ce am modificat,
fiindcă în prima fază proiectul era „începând de la 01 noiembrie”. Dacă îmi aduc foarte
bine aminte de contractul între municipalitate şi Global Energy Production, avea o clauză
care spunea că anual se negociază preţul. De aceea este bine să trecem în fiecare an, să
negociem preţul şi să-l aprobăm pentru iarna respectivă, de aceea am menţinut această
perioadă fiindcă este clauză în contractul de delegare a serviciului.
Domnul consilier Cepraga Sorin Cornel: Dacă după 31 martie vom căuta să mai
dăm căldură şi nu vom avea preţ, nu vom putea da căldură cu 01 aprilie pentru că nu
avem preţ.
Domnul Vucă Emil Gabriel: Emitem o altă Hotărâre de Consiliu Local.
Domnul primar Barbu Nicolae: Şi dacă vreţi să daţi după 01, puteţi să daţi, numai
că şi subvenţia şi ajutorul este până la această dată.
Domnul consilier Cepraga Sorin Cornel: Nu vorbesc nici de subvenţie, nici de
ajutor, vorbesc de preţ, preţul local care este valabil şi pentru instituţii şi pentru agenţi
economici, pentru toată lumea.
Domnul primar Barbu Nicolae: Dacă va fi frig şi vor cere asociaţiile, vom da.
Domnul consilier Cepraga Sorin Cornel: Şi apă caldă.
Domnul primar Barbu Nicolae: Da, dar atunci la apă caldă, să vedem cum putem
da, că vom da la vremea respectivă o Hotărâre de Consiliu în care să stabilim şi preţul
apei calde, că nu am venit cu ea aici şi nu avem.
Domnul consilier Cepraga Sorin Cornel: Nu, dar preţul ăsta nu se modifică, se
poate modifica subvenţia în cazul ăsta, subvenţia mai mare, mai mică.
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Domnul primar Barbu Nicolae: Să înţeleg că trebuia să-l lăsăm pe cel din 2014
când l-am avut în 2013, atunci? Să-l fi lăsat 340? Şi rămânea ăla pe toată perioada?
Domnul consilier Cepraga Sorin Cornel: 340 era de la momentul când s-a semnat
până la o nouă rectificare. Acum s-a făcut rectificare, s-a venit cu aviz de la A.N.R.S.C.
dăm alt preţ, următorul preţ îl vom da în momentul când vom veni cu un alt aviz de la
A.N.R.S.C., asta e legislaţia.
Domnul primar Barbu Nicolae: Păi, este acelaşi lucru.
Domnul consilier Cepraga Sorin Cornel: Da, dar dând-o pe o perioadă
determinată, începând cu 01 aprilie nu mai avem preţ indiferent ce se întâmplă, căldură,
apă caldă.
Domnul primar Barbu Nicolae: Dacă este nevoie şi asociaţiile o vor cere, stabilim
la sfârşitul lui martie.
Domnul consilier Dinu Ionel: Dar nu putem printr-un alt proiect de hotărâre să
stabilim preţul care este acum stabilit de A.N.R.S.C., să dăm în martie, înainte de 01
aprilie?
Domnul primar Barbu Nicolae: Da, se poate atunci, să vedem cum ţine vremea.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Alte discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 15 voturi pentru.
Împotrivă? Abţineri?
Domnul consilier Cepraga Cornel Sorin şi domnul consilier Bălănean Viorel nu
participă la vot.
Punctul 3: proiect de hotărâre privind desemnarea Societăţii Comerciale Global
Energy Production S.A. Giurgiu pentru a realiza conformarea în Registrul Unic
consolidat pentru anul 2013 a certificatelor de emisii de gaze de seră, pentru
instalaţia denumită Societatea Comercială Uzina Termică Giurgiu S.A.
Domnul secretar Roşu Petre: O scurtă rectificare, în proiectul de hotărâre este
trecut „instalaţia deţinută de Societatea Comercială Uzina Termică Giurgiu S.A.”, se va
modifica cu „instalaţia denumită Societatea Comercială Uzina Termică Giurgiu S.A.”.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă.
Nemaifiind probleme, şedinţa se încheie la ora 1514.
P R E Ş E D I N T E,
Cartojan Dan Liviu

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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