ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Incheiat azi 19.04.2019 cu ocazia sedintei de indata a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Preşedinte de şedinţă – Viceprimar IMRE FARKAS;
Din cei 27 de consilieri au fost prezenţi 20;
Au absentat: Laura Chindria, Dan Idolu, Ioan Szatmari, Adrian Orza,
Marius Dugulescu, Sorin Ionescu, Lucian Taropa;
Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU,
domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si doamna
secretar Simona Dragoi;
ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente
contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de
Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. cu Termoficare Oradea S.A.

DL.FARKAȘ: Avem un singur punct pe ordinea de zi a ședinței “de îndată”. Dau
cuvântul domnului Primar.
DL.PRIMAR: A fost o înțelegere a Coltermului cu B.C.R. pentru a se prelua
certificatele verzi de la B.C.R., ne-am bazat pe asta. B.C.R-ul a avut ședință de vot
și nu a aprobat în condițiile pe care le vrem noi, în care suntem noi, să încheie acest
contract. Ca și anul trecut, în disperare de cauză, s-a apelat de către Colterm la
societatea similară de la Oradea și, exact ca și anul trecut avem un contract, dar cu
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cifre scimbate. Dacă nu se aprobă, nu se poate semna contractul iar cei de la Oradea
nu pot intra pe bursă să facă achiziția certificatelor, dacă nu fac achiziția, noi nu la
avem și la sfârșitul lunii, nu este altă alternativă decât falimentul, pentru că
sancțiunile sunt atât de mari, v-am spus și anul trecut, pentru cei ce nu îndeplinesc
această condiție încât nu se poate face față acelor sancțiuni. Noi ce putem spera?
Ne afectează negativ implicarea în acestă poveste. Sunt 60.000 de abonați, nu
putem să nu le purtăm de grijă. Dacă noi nu ne implicăm, se întâmplă ce v-am spus.
Ce se tot vorbește, că va fi un sprijin de la bugetul de stat pentru societățile care
sunt în situația aceasta, se va și întâmpla. Societatea a avut un proiect european de
aprox. 72 milioane euro, contractul este aprobat și trebuie să o ținem în viață.
D-NA BLOȚIU: Aș avea o întrebare la acest proiect, dacă s-a respectat Legea
achizițiilor publice, dacă da, care? 98 su 99, pentru că nu scrie niciunde. Ieri, pe
bursă, aceste certificate au avut o valoare de 27,5 euro. Sunt cu patru euro mai
mult. Vorbim de 216.000 de certificate, este aproape un milion de euro. Cine a
negociat?
DL.PRIMAR: O să îl rog pe d-nul director să răspundă la întrebări. Societatea nu
este în măsură să cumpere de pe bursă, pentru că acolo trebuie să pui banii. În
situația în care se află Colterm nu reușește să ia nici un credit bancar de undeva
pentru a plăti datoria istorică, pentru a participa pe bursă direct, etc. Și atunci se
face ce se poate ca alternativă la faliment.
DL.ȘERPE: Noi am semnat ieri contractul, care intră în vigoare doar dacă
respectăm trei condiții. Una este emiterea H.C.L-ului pentru susținerea C.L., a
Primăriei. Achiziția de certificate nu este supusă Legii 99 sau 98. Am făcut o
procedură de achiziție în care am trimis oferte începând cu luna ianuarie la
majoritatea firmelor care tranzacționează certificate. Singura ofertă care a venit a
fost de la Oradea. Am început negocierile și discuțiile cu Oradea. Valoarea
contractului este o valoare de referință, luată în calcul la valoarea certificatului de
ieri la care se adaugă patru euro comision pe certificat. În momentul în care
Termoficarea Oradea face tranzacțiile de pe bursă, se regularizează valoarea
contractului în funcție de valoarea certificatului pe bursă. Dacă marți și miercuri, în
momentul în care fac achizițiile de pe bursă, valoarea certificatului scade, se
regularizează valoarea contractului cu diferența de preț și va scădea valoarea
contractului, astfel încât - la finalul contractului este o anexă – graficul de preț 2

care se va reface miercuri, după ce s-au achiziționat toate certificatele. 4 euro
reprezintă dobânda lor pentru că ne-au dat în rate certificatele.
DL.PRIMAR: Speranța este că se va aproba o lege care este în discuție, care să
ducă prețul gazului la 68 de lei față de 107 lei cât este acum. Scăderea de la 107 la
68 lei va însemna pentru noi o economie la subvenție care ar acoperi plusul de efort
pe care îl avem de făcut. O parte din el, nu integral.
Anexa se va modifica pe parcurs în funcție de valorile de achiziție de pe bursă.
Valorile angajate prin contract sunt cele existente pe dropbox.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente
contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră încheiat de
Compania Locală de Termoficare „Colterm”S.A. cu „Termoficare Oradea”
S.A.
DL.FARKAȘ: Deschid sesiunea de vot:
20 voturi pentru.
Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al Municipiului
Timisoara si va multumesc pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Viceprimar IMRE FARKAS

SECRETAR

SIMONA DRAGOI
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