CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 08 decembrie 2016,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local

Prin Dispoziţia nr.2701 din 07 decembrie 2016 consilierii au fost invitaţi la
şedinţa extraordinară a Consiliului local din data 08 decembrie 2016, ora 1100, care
are loc în sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Oprişan Gigi
2. Ilie Clement
3. Gâdea Gheorghe
4. Dragomir Ion
5. Sîrbu Mitică
6. Barbu Ionuţ
7. Falan Corina Ionela
8. Nichita Tereza
9. Sîrbu Adelina Veronica
10.Ţigănilă George
11.Vladu Alexandru
12.Neacşu Lucian
13.Săndulescu Petronela Marinela
14.Muscalu Ionel
15.Ionescu Liviu Ovidiu
16.Meclea Alina
17.Matei Mihai
Absenţi:
1. Ciulacu Mirela
2. Anghelescu Adrian Valentin
3. Pick Ladislau
4. Cioacă Ionuţ
Preşedinte de şedinţă este domnul Ilie Clement, ales prin H.C.L. nr. 437 din 24
noiembrie 2016.
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Domnul consilier Ilie Clement: Bună ziua! După cum ați fost convocați, astăzi
avem o ședință extraordinară cu două puncte pe ordinea de zi. Înainte de a intra în
ordinea de zi, vă propun să ascultăm imnul de stat al României.
Vă mulţumesc! Îl rog pe domnul secretar Roșu să ne spună dacă ședința noastră
este legal constituită.
Domnul secretar Roşu Petre: Sunt prezenţi 17 consilieri, sunt îndeplinite
condițiile, putem începe.
Domnul consilier Ilie Clement: Vă mulţumesc! Ordinea de zi cuprinde două
proeicte de hotărâri. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 17 voturi pentru.
Împotrivă? Abţineri?
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local
de venituri și cheltuieli
Domnul consilier Ilie Clement: Îl rog pe domnul primar să ne dea câteva date.
Domnul primar Barbu Nicolae: Bună ziua, domnilor consilieri! Vă mulțumesc
încă o dată pentru faptul că ați răspuns prezent acestei solicitări a executivului. La
ultima ședință extraordinară vă spuneam că s-ar putea să mai avem așa, lucruri bune.
Moșul acesta, că e Nicolae, că e Crăciun, tehnocrat, trebuie să fie darnic la sfârșit de an,
că bani sunt! Din ce mai aud pe la televizor, sunt fonduri rămase neconsumate și ar
trebui să-și mai arunce privirea și către administrațiile locale greu încercate la început
de an prin lipsa fondurilor financiare și a resurselor alocate la început de an. Noi suntem
mulțumiți și la sfârșit de an să ne dea acești bani. Am făcut o solicitare privind ajutorul
de încălzire pe care municipalitatea trebuie să-l acorde cetățenilor orașului pentru a
păstra viabil acel sistem energetic de furnizare a energiei termice. Știți că la vremea
respectivă când am aprobat bugetul și am aprobat prețul gigacaloriei și a subvenției pe
care o dăm cetățenilor, au fost discuții, ce se va întâmpla dacă nu primim de la guvern
banii. Am zis că, dacă nu primim de la guvern banii, o să-i punem noi. Acum i-am
primit de la guvern, deci avem asigurat sursele financiare să plătim subvenția către
cetățeni. Aceste surse financiare se vor îndrepta către cumpărarea în avans pentru
întreaga perioadă a necesarului de gaz natural funcționării sistemului în contul acelei
subvenții pe care eram obligați s-o dăm. Drept urmare, avem asigurate în acest moment
sursele financiare pentru funcționarea în condiții foarte bune a sistemului de furnizare a
energiei termice. Nu vom mai greva bugetul local cu sumele necesare pentru plata
acelor subvenții pentru încălzire. În acest moment suntem asigurați și cu căldura și cu
subvențiile pentru cetățeni. Acestea fiind spuse, vă rog să acționați în consecință!
Domnul consilier Ilie Clement: Mulțumesc! Dacă sunt discuţii? Dacă nu sunt,
supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 17 voturi pentru.
Împotrivă? Abţineri?
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Punctul 2: proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenții încheiate între
Societatea Comercială GAZ SUD S.A., Societatea Comercială GLOBAL
ENERGY PRODUCTION S.A. Giurgiu și MUNICIPIUL GIURGIU
Domnul primar Barbu Nicolae: Este un contract tripartid, între municipiul
Giurgiu care asigură sursele financiare, Global Energy care este beneficiarul gazului
natural și această firmă Gaz Sud S.A. cu care au contract Global Energy Production. Și
regula este ca în fiecare an, ca prețul pe care-l oferă pentru cantitatea de gaz cumpărată
în avans și cu plata imediată, să fie altul decât, adică mai mic decât prețul pe care dânsii
îl au stabilit prin contractul respectiv, cu plata la termen. Au această condiție și a fost
îndeplinită. Noi suntem obligați ca într-un termen foarte scurt să încheiem această
convenție, să plătim banii și să furnizeze această firmă gazul natural în contul banilor pe
care i-a plătit Primăria. E o procedură pe care noi o facem de patru ani, cel puțin de când
sunt primar.
Domnul consilier Ilie Clement: Mulțumesc! Discuţii?
Domnul consilier Vladu Alexandru: În primul rând, este un lucru foarte bun ce se
întâmplă la ora actuală. Faptul că deja se creează sursele pentru un proiect pe care noi lam aprobat cu două luni în urmă. Ne-am aflat fără surse și iată că acum, avem surse
venite de la Guvernul României. Eu zic că suma aceasta este o sumă îndestulătoare
având în vedere experiența anilor trecuți. Am văzut că s-a cerut 4.500 și s-a alocat
3.500. Întrebarea mea era dacă s-a luat legătura cu Gaz Sud S.A. și dacă avem totuși o
propunere de preț pentru plata în avans pentru că nu am văzut-o în materialele
respective. Ce ar însemna din punct de vedere economic această plată în avans? Cât
avem discount și ce înseamnă economic pentru că până la urmă, totul se transformă în
gigacalorii și trebuie să știm.
Domnul primar Barbu Nicolae: Deci, noi am primit această sumă, aseară am
primit adresa. Astăzi ca să avem timpul necesar și să facem, condiția este că va fi mai
ieftin, clar, decât este obligatoriu. Intrăm în discuții și în negocieri privind această sumă.
Nu am în acest moment chiar suma exactă.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Vrem să știm condițiile pentru că, probabil că
este un contract a la long.
Domnul primar Barbu Nicolae: Problema se pune că noi avem o obligație, din
punct de vedere al municipalității să asigurăm sursa pentru 50% din prețul gigacaloriei.
Deci, noi această obligație o avem, indiferent la ce preț luăm gazul, pentru că gazul nu-l
cumpărăm noi, îl cumpără operatorul. Este și interesul operatorului prin care are
serviciul delegat, să ia cât mai ieftin, pentru că până la urmă el este cel mai interesat.
Municipalitatea din acest punct de vedere are doar interes să justifice că, plătind banii
înainte, îl ia cu un preț mai ieftin. Dar noi suma de plată o avem tot aceeași, că e gazul
ieftin sau că e scump. Dacă înțelegem logic, da? Nu, nu, dacă înțelegem logic, pentru că
noi avem de plătit o sumă de bani pentru…
Domnul consilier Vladu Alexandru: Având în vedere că nu suntem pregătiți,
probabil că nici timpul nu a permis să dăm răspuns la această întrebare…
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu am un răspuns! V-am și spus că nu am!
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Domnul consilier Vladu Alexandru: Consiliul local să fie informat despre această
convenție.
Domnul consilier Ilie Clement: Alte discuţii? Dacă nu mai sunt, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Domnul primar Barbu Nicolae: La proxima ședință extraordinară care va fi, eu
tot sper, peste o săptămână, pentru că astăzi este ședință de guvern și nu am văzut pe
ordinea de zi nici o rectificare bugetară, s-ar putea ca miercurea, joia viitoare, să mai
avem o rectificare bugetară pe plata arieratelor și acolo mai avem iarăși alte sume. La
proxima și vă garantez domnule Vladu, la proxima ședință extraordinară sau ordinară de
pe data de 21, vă vom informa cu privire la acest contract.
Domnul consilier Ilie Clement: Vă mulțumesc pentru participare! O zi bună!
Declar închise lucrările ședinței de astăzi!
Şedinţa se încheie la ora 1111.

P R E Ş E D I N T E,
Ilie Clement

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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