ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 06.11.2015 cu ocazia şedinţei de indata a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Preşedinte de şedinţă –Dl. DIACONU DAN
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 21;
Au absentat : Romanita Jumanca, Bogdan Herzog, Lucian Taropa, Andrei
Petrisor, Traian Stoia si Ciprian Jichici;
Din partea executivului participă: domnul Primar Nicolae Robu,
domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna Simona Dragoi
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.1367 din
05.11.2015
ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de
stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie,
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie.
Dl. DIACONU: Bună ziua, vă rog frumos să luaţi loc, este o şedinţă destul de
scurtă este convocată de îndată prin Dispoziţia nr.1367, are un punct pe ordinea de
zi şi unul pe ordinea de zi suplimentară. Dau cuvântul d-lui Primar.
Dl. PRIMAR: Bună ziua tuturor vă mulţumesc pentru prezenţa la şedinţa
convocată de îndată de azi aşa cum spunea dl. Viceprimar Diaconu. Dacă am recurs
la această convocare sunt convins că aţi realizat cu toţii că s-a datorat faptului că
avem subiecte extrem de urgente care sunt de mare interes şi pe care ne-am propus
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să le tratăm şi să generăm soluţii pentru mai binele timişorenilor. Pe ordinea
suplimentară este vorba despre un proiect de hotărâre de contractare a unui
împrumut de 100.000.000 lei maxim, că nu ştim cât vom primi dar noi vrem să
aprobăm 100.000.000 din trezorerie. Există legislaţie specială pentru aşa ceva nu
vreau să intru în detalii pentru că dvs. cunoaşteţi generic subiectul, terenul acesta,
ştiţi că dată fiind importanţa asigurării agentului termic pentru cetăţeni, în general
vorbind, s-a generat în timp şi o legislaţie delicată care permite anumite măsuri
anumite facilităţi pentru autorităţile publice locale pentru instituţiile financiare
pentru societăţile comerciale ale instituţiilor publice locale furnizoare de agenţi
termici. E convenabil evident din toate punctele de vedere să putem face un
împrumut de la statul româna de la Ministerul Finanţelor prin trezorerie, decât să
ieşim pe piaţa liberă bancară. Abia ieri s-au aprobat normele de aplicare ale
ordonanţei cu pricina nu-i mai ştiu numărul şi iată noi dorim azi să şi aprobăm
contractarea acelui împrumut. Vreau să vă spun că durează cam două săptămâni
estimăm noi până când împrumutul se poate materializa, pentru că sunt mai mulţi
paşi de urmat în continuare după acesta, primul, aprobarea în consiliul local a
împrumutului. Rambursarea se face în 20 de ani în condiţii care sunt evident cele
mai avantajoase imaginabile la ora actuală şi în perspectivă. Ştiţi că noi am gândit
de multă vreme diverse soluţii, le-am analizat din toate punctele de vedere şi până
la urmă nu am vrut să vă propun pentru votare nici una dintre formulele care
ridicau anumite semne de întrebare de legalitate. Chiar dacă pe fond toate
variantele urmăreau binele cetăţenilor. Totuşi sub aspect juridic se comportau
anumite riscuri lucrurile erau interpretabile şi nu am vrut sa ajungem să ne
expunem ca vrând să facem un bine până la urmă să constatăm că acel bine a fost
făcut ilegal pentru că repet lucrurile erau cel puţin interpretabile dacă nu clare în
sensul spre ilegalitate şi dacă s-ar fi ajuns într-o anumită instanţă de judecată,
desigur nimeni nu poate anticipa cum se pronunţă un judecător sau altul. Formula
clară este fără nici un asemenea risc şi v-aş ruga să acceptaţi pe ordinea de zi a
acestei şedinţe excepţionale de îndată şi acest proiect suplimentar. Vă mai spun în
încheiere că un alt lucru pe care-l puteam face îl facem şi cu asta ni se cam
epuizează toate posibilităţile dar sunt suficiente Slavă Domnului, să plătim în avans
subvenţia şi pe luni din 2016 având în vedere cadrul legal existent, există un termen
15 Aprilie. Pentru realizarea regularizărilor în acest sens. Noi mai aveam o rezervă,
că sunt limitări, nu poţi plăti oricât, mai aveam o rezervă de 6 milioane de lei
pentru aceasta şi prin urmare vom da Coltermului şi aceşti 6 milioane de lei cu
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anticipaţie pentru ca societatea Colterm să poată face plăţi către furnizorii de gaz
către furnizorii de cărbune etc. Încât să nu existe probleme pentru cetăţenii
Timişoarei.
Dl. DIACONU: Supun la vot introducerea punctului suplimentar pe ordinea de zi.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 21 voturi pentru
Supun la vot întreaga ordine de zi.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 21 voturi pentru

PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală din surse de la bugetul de stat
a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport
distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie.
Dl. SIMONIS: M-ar interesa dacă este o corespondenţă sau o adresă de la
Ministerul Dezvoltării în acest sens.
Dl. DIACONU: Aveţi pe ultima pagină a proiectului o adresă de la Ministerul
Dezvoltării asupra formulei în care se pot acoperi aceste pierderi induse.
Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 21 voturi pentru

PUNCTUL 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare
de maximum 100.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
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Dl. SIMONIS: Vroiam să întreb de ce ne mişcăm atât de greu dar am înţeles că
azi au ieşit normele deci e de înţeles, mă interesează referitor la gradul de
îndatorare. Dacă pe perioada aceasta îndelungată în care contractăm acest credit se
reuşeşte să nu se îndatoreze foarte tare, să nu fie gradul de îndatorare foarte mare.
Dl. DIACONU: Dvs. aveţi în faţă un proiect de hotărâre în care se contractează
un împrumut în valoare de maxim 100.000.000 lei, calcularea gradului de
îndatorare este în momentul de faţă la consultantul financiar şi întreaga privire
asupra datoriei publice. În funcţie de datele pe care le primim de la consultant şi
fără a depăşi gradul de îndatorare, dar nu numai gradul de îndatorare ci şi
suportabilitatea pe anul următor de la bugetul local, se va stabili suma pe care o
vom solicita.
Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 21 voturi pentru
Dl. PRIMAR: Eu vă mulţumesc tuturor pentru prezenţa la şedinţă şi pentru votul
dat şi avem aici conducerea Colterm încă o dată, ca reprezentant al intereselor
cetăţenilor pentru că nu am prerogative de conducere peste conducerea operativă a
Colterm, încă o dată cer conducerii operative a Colterm responsabilitate maximă
preocupare pentru eficientizare pentru găsirea celor mai buni furnizori pentru
remedierea pierderilor pe reţeaua de transport şi distribuţie, orice măsuri consideră
de cuviinţă pentru ca timişorenii să nu aibă de suferit, pentru ca societatea Colterm
să devină una viabilă una autosustenabilă în condiţiile date. Noi nu vrem să se
majoreze preţul la gigacalorie perceput la cetăţeni chiar dacă au crescut în acest
timp în permanenţă preţurile la gaz la cărbune la păcură la cărbune mai puţin în
orice caz dar la gaz a crescut mult, la energie electrică la toate ingredientele de preţ.
Conducerea trebuie să găsească soluţii încât noi să ne putem descurca fără ca
cetăţeanul să ajungă să plătească mai mult. Vreau să spun că sunt rezultate bune ale
acestei conduceri dincolo de exprimarea acestor exigenţe faţă de ea trebuie ştiut că
s-a ajuns pentru prima dată ca în funcţionarea Colterm, bilanţul diferenţa între
veniturile şi cheltuielile curente nu cele care sunt cu titlul de piatră de moară,
istorice să fie pozitivă. Această diferenţă pozitivă ne arată că acolo au fost
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posibilităţi mari neexploatate înainte din păcate şi faptul că nu s-a majorat preţul la
cetăţean în condiţiile în care preţul la gaz a crescut aşa de mult echivalează până la
urmă cu o mare reducere a preţului la gigacalorie.
Dl. IDOLU: Din partea grupului de consilieri PSD cel puţin cred că la fel gândesc
toţi colegii consilieri eu recomand conducerii Colterm să rămână profesionişti fără
ingerinţe politice de nici o parte şi să continue drumul pe care au plecat. Restul
sunt vorbe dar managementul pe care-l aplică de aproape un an de zile este cel bun
şi a fost completat sigur de ultima hotărâre a Guvernului Ponta care a sprijinit să nu
mai vorbim de declaraţii fără susţinere. Deci managementul performant trebuie să
funcţioneze aşa cum a funcţionat şi până acum.
Dl. DIACONU:

Vă mulţumesc tuturor pentru prezenţă.

PRESEDINTE DE SEDINTA

p. SECRETAR

Viceprimar DAN DIACONU

SIMONA DRAGOI
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