CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 14 octombrie 2016,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local

Prin Dispoziţia nr.2296 din 12 octombrie 2016 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 14 octombrie 2016, ora 1100, care are loc în
sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Oprişan Gigi
2. Cioacă Ionuţ
3. Săndulescu Petronela Marinela
4. Ilie Clement
5. Gâdea Gheorghe
6. Dragomir Ion
7. Sîrbu Mitică
8. Barbu Ionuţ
9. Falan Corina Ionela
10.Nichita Tereza
11.Ionescu Liviu Ovidiu
12.Sîrbu Adelina Veronica
13.Ţigănilă George
14.Meclea Alina
15.Vladu Alexandru
16.Neacşu Lucian
17.Muscalu Ionel
18.Pick Ladislau
19.Matei Mihai
Absenţi:
1. Ciulacu Mirela
2. Anghelescu Adrian Valentin
Preşedinte de şedinţă este domnul Cioacă Ionuț, ales prin H.C.L. nr. 312 din 05
septembrie 2016.
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Domnul consilier Cioacă Ionuț: Bună ziua! Domnule secretar, aș vrea să ne spuneți
dacă întrunirea noastră de astăzi este statutară?
Domnul secretar Roşu Petre: Sunt prezenţi 19 consilieri. Sunt întrunite condițiile
pentru desfășurarea ședinței.
Domnul consilier Cioacă Ionuț: Să ascultăm imnul de stat al României.
Mulţumesc! Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 19 voturi pentru.
Împotrivă? Abţineri?
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei
termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem
centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde, pentru sezonul de
încălzire 16 octombrie 2016 – 15 aprilie 2017
Domnul consilier Cioacă Ionuț: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Cioacă Ionuț: Raportul comisiei de servicii publice.
Domnul consilier Ionescu Ovidiu Liviu: Comisia de servicii publice a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Cioacă Ionuț: Discuţii?
Domnul consilier Matei Mihai: Vreau să întreb și eu: conform Legii nr.325/2006,
Consiliul Local trebuie să primească o copie a programului de modernizare și dezvoltare
a SAGET. Să ni se prezinte și nouă care sunt cheltuielile pentru dezvoltare și modernizare
a SAGET-ului și o copie a documentației elaborată pe baza bilanțului privind pierderile
tehnologice anuale din sistem aprobate de către Consiliul Local și întocmită de operator.
Domnul primar Barbu Nicolae: Există la nivelul anului 2013 aprobarea prețului, cu
toate cheltuielile, prețul care a rămas 399 de lei a fost la vremea respectivă. A scăzut la
383 datorită reducerii TVA-ului cu 4%. La vremea respectivă, există hotărâre de
Consiliu, deci vi se va pune la dispoziție. Există hotărâre de Consiliu cu aprobarea
prețului, cu toată fundamentarea prețului respectiv. Conform ordinulul ANRSC acest preț
este valabil pe toată perioada contractului de concesionare a serviciului public. Doar dacă
apar majorări sau diminuări masive sau substanțiale, în acel moment se face o nouă
rectificare a prețului și se aprobă de ANRSC. În acest moment, nefiind diferențe majore,
chiar dacă au fost diferențe de preț la salarii, la, eu știu, gaze naturale, în acest moment
prin reducerea pierderilor datorate investițiilor în anii precedenți, prețul s-a echilibrat la
nivelul prețului existent în 2013. Nu a fost nevoie de o recalculare a prețului de furnizare.
Există strategia, aprobată dacă nu mă înșel, tot prin hotărâre de Consiliu în
mandatul trecut. Deci, vi se va pune la dispoziție și strategia de asigurare a încălzirii cu
energie termică a municipiului Giurgiu, inclusiv sunt trecute în acea strategie și toate
investițiile care se fac pentru modernizare și pentru eliminarea pierderilor.
Totodată, dacă știți, și în mandatul acesta am aprobat studii de fezabilitate privind
oportunitatea unor investiții în acest domeniu, dar cele mai multe studii s-au aprobat și
investiții în mandatul trecut. Deci, faceți o adresă scrisă sau dacă este, mergeți la
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Compartimentul Dezvoltare și vi se va pune la dispoziție toate aceste materiale ca să le
aveți în cunoștință de cauză. Prețul a rămas același cu anul trecut și cu anii precedenți,
singurul lucru, la fel ca anul trecut, subvenția este tot 50% pentru anul acesta. Deci, nu
am făcut modificări.
Datorită lucrărilor de investiții și temperaturilor scăzute, am preferat să intrăm întro ședință extraordinară și să aprobăm prețul gigacaloriei, pentru că s-ar putea ca de luni
sistemul să funcționeze pentru grădinițe, școli, licee și instituții publice, iar pentru
populație, doar pe baza cererii dumnealor, că doresc acest serviciu mai devreme decât
impune legea. Legea spune 01 noiembrie – 31 martie. Dacă cetățenii doresc mai devreme,
asociațiile de locatari, ca în anii precedenți, vor face cereri către operatorul de furnizare a
energiei termice și poate furniza energia termică de la 15 octombrie. Vedeți că vremea un
pic s-a înrăutățit. Să nu pățim ca anul trecut. Anul trecut pe 10 octombrie erau zero grade
și temperaturi foarte scăzute, iar după aceea în noiembrie și decembrie am avut
temperaturi de toamnă târzie cu 20-25 de grade și sistemul s-a oprit că era prea cald.
Drept urmare, noi trebuie să fim pregătiți ca la 15 să avem prețul aprobat, iar bugetul
pentru această subvenție care se acordă, dacă ați observat la punctul următor se spune că
se va sigura în limita prevederilor bugetare. Deci, nu vom da mai multă subvenție decât
prevederile bugetare. Prevederile le vom stabili la sfârșitul lunii prin hotărâre de Consiliu
în ședință ordinară. Noi suntem obligați să aprobăm prețul ca să începem furnizarea la
școli, grădinițe și tot ce mai avem instituții.
Domnul consilier Matei Mihai: Urma să vă întreb: de unde luăm acești bani de
subvenții?
Domnul primar Barbu Nicolae: Din bugetul local. Deci, bugetul local, ca în fiecare
an a asigurat, că a venit din credit de Trezorerie, că a venit din ajutor de la bugetul de stat,
dar sursa principală este bugetul local.
Domnul consilier Matei Mihai: Și ne împrumutăm iarăși?
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu! Obligația este a municipalității să asigure
sursa, asta e clar. Că acum trei ani, acum doi ani, am primit ajutor de urgență din partea
statului și a compensat ca să cumpărăm în avans gaz natural și s-a compensat cu acea
subvenție pe care noi o acordam. A fost un caz. Anul trecut nu s-a mai dat și ne-a oferit
posibilitatea să luăm un credit de Trezorerie pe 20 de ani, să asigurăm cota parte de
subvenție. Anul acesta, suntem în faza de început, în care nu știm exact dacă avem vreo
șansă să luăm de la Guvern din fondul de rezervă, dacă se va mai face acea facilitate ca
anul trecut să luăm un credit de Trezorerie fără a implica gradul de îndatorare al
municipiului pe 20 de ani sau sursa va fi bugetul local ca în toți anii. Deci, nu este o
obligație să luăm credit, cum nu este o obligație a statului să ne dea acei bani. Este
obligația municipalității de a asigura minim 10%.
Care este până la urmă cauza pentru care acordăm această subvenție mai mare?
Observați că de 4-5 ani se fac investiții masive în modernizarea sistemului de transport a
energiei termice, modernizarea sistemului de distribuție a energiei termice și nu în ultimul
rând investițiile următoare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, se dorește
realizarea unei centrale pe biomasă, folosind fonduri europene, o centrală de maxim 6
megavați. Investițiile acestea în infrastructură și în menținerea sistemului de termoficare
în oraș, se datorează și faptului că ne dorim să menținem viabil sistemul centralizat de
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furnizare a energiei termice. În momentul în care nu venim cu un ajutor față de cei
aproape 5.000 de consumatori captivi pe care îi mai avem în acest moment și prețul va fi
foarte mare sau cu o diferență foarte mare între sursa proprie pe care și-o face fiecare cu
centrală și sursa de energie termică în sistem centralizat, vor crea premisele ca într-un andoi, polulația să se deconecteze și atunci toate investițiile pe care le-am făcut și prezente
și viitoare, sunt în zadar. Drept urmare, avem această obligație de a meține acest număr
de persoane, acești consumatori captivi de aproape 5.000, ca să ținem și sistemul școli,
grădinițe, creșe, instituții publice. Este simplu să spui: lasă oamenii să-și facă încălzirea
cum vor și am încheiat. Păi și ce facem cu școlile? Atunci venim cu alte investiții în școli,
cu aducțiune de gaz, cu sistem centralizat și nu sunt cheltuieli mai mici. Asta încerc să
spun! Sistemul centralizat dacă este bine făcut, dacă utilizează și mijloace moderne de
obținere a energiei termice în cogenerare din biomasă și mai ales că folosim bani
europeni, este benefică pentru populație și până la urmă pentru instituții publice.
Domnul consilier Matei Mihai: O singură întrebare mai am: cât la sută reprezintă
profitul din prețul de facturare?
Domnul primar Barbu Nicolae: 2-3%, nu au mai mult. Dacă era o activitate
rentabilă CET-urile în țară erau prospere, dar toate sunt în…
Domnul consilier Matei Mihai: Conform legii nu trebuie să depășeasscă 5%.
Domnul primar Barbu Nicolae: Prețurile sunt aprobate de ANRSC.
Domnul consilier Cioacă Ionuț: Mulțumim ! Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu
mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 19 voturi pentru.
Împotrivă? Abţineri?
Punctul 2: proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare al
energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem
centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde, pentru sezonul de
încălzire 16 octombrie 2016 – 15 aprilie 2017
Domnul consilier Cioacă Ionuț: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Cioacă Ionuț: Raportul comisiei de servicii publice.
Domnul consilier Ionescu Ovidiu Liviu: Comisia de servicii publice a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Cioacă Ionuț: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 19 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 3: proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren
aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu
Domnul consilier Cioacă Ionuț: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
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Domnul consilier Cioacă Ionuț: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 19 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Mulțumesc! Declar închise lucrările ședinței de astăzi!
Şedinţa se încheie la ora 1114.

P R E Ş E D I N T E,
Cioacă Ionuț

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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