MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
încheiat astăzi, 11 august 2011 în cadrul şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Iaşi
Sunt prezenţi următorii consilieri:
1. Agrigoroaei Ionel
2. Anghel Ficu
3. Balaniscu Bogdan Radu
4. Balanovici Elena Laura
5. Bîrhală Constantin
6. Carp Petra
7. Chiruţă Ciprian
8. Ciobotaru Florentin Traian
9. Ciucă Valentin
10. Cristian Cătălin
11. Grigoraş Laurenţiu
12. Harabagiu Gabriel Vasile
13. Iacoban Sorin Avram
14. Ionescu Ioan Sorin
15. Neculau Constantin
16. Negrescu Radu-Florin
17. Ostaficiuc Marius
18. Talpalaru Seryl
19. Turliuc Cătălin
Participă la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi: domnul Gheorghe Nichita - primarul
Municipiului Iaşi, domnul Romeo Olteanu - viceprimarul Municipiului Iaşi, domnul Vasile Munteanu – viceprimarul
Municipiului Iasi, doamna Florescu Doina – sef serviciu juridic (preluarea atributiilor secretarului Municipiului Iaşi – pe
perioada concediului de odihna a acestuia), directorii şi şefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, presa
locală. Lipsesc urmatorii consilieri : Botez Radu, Gavrila Camelia, Gradinariu Gica, Poroch Vladimir, Surdu Gabriel
Mihai, Toma Catalin. Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul consilier Marius Eugen
Ostaficiuc,si sunt inregistrate audio si video.
Şedinţa a fost convocată de Primarul Municipiului Iaşi, pentru data de 11 august 2011 ora 10,00 prin
Dispoziţia nr. 1252 din data de 8 august 2011 .
PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea incetarii Contractului de concesionare a serviciului public de producere,
transport şi distributie a energiei termice produsă în sistem centralizat in Municipiul Iasi nr.55266/20.07.2007,
completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Energetic si de Utilitati Publice, preluarea în
gestiune directă si darea in administrare a serviciului de producere, transport , distributie si furnizare a energiei
termice catre Serviciul Energetic si de Utilitati Publice;
2. Proiect de hotărâre privind declanşarea unei proceduri competitive de selectare a unui operator de termoficare
în Municipiul Iaşi;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.236/ 2011 pentru realizarea proiectului “Reabilitarea,
modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf.Cuvioasă Parascheva”.
Doamna Doina Florescu
Deschidem sedinta extraordinara a Consiliului local Iasi convocata in temeiul art.39 alin.(2) din Legea
Administratiei Publice Locale, prin dispozitia primarului 1252 din 8 august 2011. Sedinta este statutara, din 27 de
consilieri in functie lipsesc motivat 6 consilieri, domnul Botez Radu, doamna Gavrila Camelia, domnul Gradinariu
Gica, domnul Poroch Vladimir, domnul Surdu Gabriel Mihai, domnul Toma Catalin.
La ordinea de zi, la punctul unu din ordinea de zi avem un amanedament. Sedinta este statutara , dau cuvantul
domnului presedinte de sedinta.
Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc-presedinte de sedinta
Multumesc. Vom incepe cu prezentarea primului punct de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea incetarii Contractului de concesionare a serviciului public de
producere, transport şi distributie a energiei termice produsă în sistem centralizat in Municipiul Iasi
nr.55266/20.07.2007, completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Energetic si de
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Utilitati Publice, preluarea în gestiune directă si darea in administrare a serviciului de producere, transport ,
distributie si furnizare a energiei termice catre Serviciul Energetic si de Utilitati Publice.
Daca sunt interventii?Va rog domnul Chiruta, domnul Ciobotaru si ceilalti colegi.
Domnul consilier Chiruta Ciprian
Buna ziua. In legatura cu acest punct am urmatoarea intrebare. Consiliul local a aprobat in sedintele
anterioare mai ales in 2009 niste garantari ale unor credite pe care CET-ul le-a facut pentru buna functionare, pentru
retehnologizare sau alte probleme. Tin sa aduc aminte hotararea 358 din 6 august in legatura cu BERD-ul,
imprumutul de la BERD si hotararea 474 din 20 noiembrie 2009, cea in care am imprumutat 7,9 milioane. Personal
consider ca nu putem accepta incetarea contractului intre Consiliul Local si CET fara sa clarificam daca acesti bani
s-au cheltuit corect si eficient Vreau sa intreb ce se intampla in cazul incheierii sau rezilierii acestui contract cu
aceste credite pe care noi le-am garantat.
Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc-presedinte de sedinta
Da, multumim, domnul Ciobotaru.
Domnul consilier Traian Florentin Ciobotaru
Sarut mana, buna ziua. In primul rand as dori sa fac o remarca, apreciez faptul ca toti colegii sau majoritatea
colegilor consilieri si-au intrerupt concediul pentru a salva Iasul din perspectiva CET-ului si le multumesc cu aceasta
ocazie.
Dupa aceea am si eu mai multe intrebari, eu o sa tin la timpul dvs., si n-o sa va adresez decat cinci dintre acestea.
Asadar prima intrebare: Puteti sa explicati daca din punct de vedere legal exista un cadru propice pentru
transformarea unei societati pe actiuni intr-o directie a primariei?
A doua intrebare: din mass media am inteles ca a fost interzis accesul sindicalistilor CET la discutiile pe care
le-ati purtat pe marginea acestui proiect de hotarare in cursul zilei de ieri. Care a fost motivatia reala a faptului ca nu
ati discutat cu cei care cu adevarat trudesc pentru ca iesenii sa aiba confortul necesar.
A treia intrebare: care este termenul pana la care toate procedurile juridice legate de mutarea de personal si
incheierea de noi contracte de furnizari de servicii se poata fi indeplinit, tot conform legislatiei actuale in vigoare.
A patra problema: daca fac un apel la memorie in anul 2006, pe vremea cand partidul democrat…. la
presedentia PD era domnul Dan Carlan, vi s-a facut o propunere decenta de acceptare a unui parteneriat public
privat, odata cu aducerea unui investitor american pentru a prelua si a rezolva aceasta pata neagra in istoria Iasilor.
De ce nu ati agreat-o si astazi ati consimtit intr-un fel sa recurgeti la propunerea pe care a facut-o la vremea
respectiva domnul Dan Carlan.
Si o ultima intrebare: va rog sa recunoasteti public ca fara ajutorul parlamentarilor Partidului Democrat
Liberal nu ati fi reusit sa scoateti Iasul din aceasta sa spunem nedorita poate……. in aceasta asa sa spunem
anormalitate la care suntem nevoiti sa asistam neputinciosi in anul de gratie 2011. Va multumesc.
Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc-presedinte de sedinta
Multumesc domnule consilier.Alte interventii?Vom afla ulterior. Domnul Ionescu, va rog.
Domnul consilier Sorin Ioan Ionescu
Bine v-am regasit. O parte din colegi imi duceau lipsa si spuneau ca sedintele erau cam apatice, asa. Bine,
tema sedintei de azi e deosebita in raport cu ceea ce stim ca s-a intamplat la CET, si lasand conotatiile politice
trecand pe chestiuni practice eu as vedea problemele de la CET rezolvate nu prin… musai prin sedinta de astazi cu
caracter intempestiv si urgent, sedinta de azi nu rezolva problema apei calde, plata urgenta a datoriilor la furnizorii
de gaz metan pentru livrarea apei calde pentru populatie se mai poate face si prin realocari bugetare, de ce nu chiar
si din fondul de rezerva a primarului din niste bani de pe la sport de pe la investitii si din recuperarea subventiei de 7
milioane cat mai urgent de la Bucuresti, unde dupa parerea mea, un gospodar responsabil trimite niste oameni acolo
si nu-i lasa sa vina acasa pana nu vede banii in contul de la subventii. Platim Romgaz avem apa calda, dupa aia ce
facem in continuare cu CET-ul? Sigur ca n-am reusit sa-l determinam pe domnul primar Nichita sa puna in aplicare
din 2009 pana acum timp de 2 ani ,doua proiecte de….doua hotarari de consiliu local, pe care era obligat sa le puna
in executare , asa spune Legea 215, privind revitalizarea CET-ului, in speta gasirea unui concesionar credibil ,
potent, care sa puna CET-ul pe picioare, sa avem Gcal la preturile Ploiestiului sau altor orase din Romania.
Doi ani de zile nu am resit sa-l determinam pe domnul primar sa puna acea hotarare in aplicare, in doua zile
trebuie sa votam noi un proiect de hotarare care din punctul meu de vedere are mai multe lipsuri. Necunoasterea
procesatorului la care ii vom da concesiunea directa pentru o perioada limitata, dar perioada limitata presupune 6-12
luni, desi iarna 2010-2011-2012 fara sa-l cunoastem, fara sa stim cu ce garantii va veni, ca nu pleaca din noiembrie
de pe contract si ne lasa fara caldura la iarna, fara niste scrisori de buna executie a contractului pe care sa-l
pretindem acelui procesator. Riscul cred ca-i destul de mare sa dam in orb in doua zile administrarea CET-ului unui
viitor procesator necunoscut si din punctul meu de vedere si neserios , atata timp cat nu-l cunosc de la inceput si nu
vad ce garantii pot avea pentru urmatorul an de zile, iar licitatia sigur ca ar fi cea mai de dorit, PDL-ul isi doreste
lucrul asta, parlamentarii si consilierii PDL isi doresc revitalizarea CET-ului, printr-o licitatie de concesiune a
serviciului, transparenta, deschisa si cat mai urgenta. Au trecut doi ani si putem s-o facem. A mai ramas foarte putin
pana in iarna si acum musai trebuie luate niste masuri. M-as bucura sa ramanem numai cu CET-ul in aceasta faza,
sa nu urmeze regia de transport , Citadinul sau mai stiu eu care regie. Ce as fi vrut si poate era de bun augur
domnul primar: va rugam tare frumos, consultati-ne, chemati-ne la intalniri, cand avem de luat hotarari majore pentru
oras, sa putem din timp sa fim informati si sa beneficiati si de parerile noastre mai bune, mai putin bune, pentru ca
votul sa-l putem da cu mult timp inainte. Nu cu cateva ceasuri si azi dimineata daca votam impotriva sau ne abtinem
suntem impotriva orasului. Nu suntem impotriva orasului, dar vrem sa cunoastem negocierile pe care le-ati purtat in
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ultimile luni, vrem sa stim procesatorul si vrem sa stim cui dam incalzirea orasului peste iarna. Lucrul asta care eu
nu-l cunosc, nu stiu daca-l cunosc altii, ma face sa fiu mai retinut privind proiectul de hotarare de astazi. In rest ce sa
va doresc, decat mult succes pana la sfarsitul mandatului sa puneti CET-ul pe picioare ca va aduce voturi, daca nu,
stiti ce va aduce. Multumesc.
Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc-presedinte de sedinta
Multumim domnului consilier. Domnul Ciobotaru foarte scurt, va rog.
Domnul consilier Traian Florentin Ciobotaru
As fi vrut sa fac o propunere consilierilor prezenti: si anume sa constituim un comitet de salvare a CET-ului
al carui presedinte sa fie domnul Sorin Ionescu pentru ca este foarte priceput in acest gen de lucruri,…..nici o
problema si de ce daca cei de la Consiliul Judetean fac comitete de salvare a aeroportului si a altor sa spunem
institutii, sa nu facem si noi. Nu stiu, vedem. (se vorbeste in sala fara microfon). Este o propunere, daca o agreati o
agreati,daca nu nu-i nici o problema.
Si doi este o intrebare retorica, stiu ca stapaniti fenomenul empatiei, cum va simtiti in pielea unui iesean care nu a
beneficiat de apa calda vreme de o saptamana?Multumesc.
Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc-presedinte de sedinta
Multumesc foarte mult pentru interventii. Mau sunt alte interventii. Da. Domnul primar .
Domnul Gheorghe Nichita-primarul Municipiului Iasi
Chiar imi pare rau ca nu am luat cuvantul la inceput sa explic de ce este aceasta sedinta extraordinara, dar
ma bucur ca nu am luat cuvantul de la inceput pentru ca mi-am dat seama in clipa de fata de unii care vorbesc intrun fel in comisii, care vorbesc la presa intr-un fel si care in sedinta de consiliu cand toate camerele sunt pe ei
vorbesc doar in interesul personal.
CET-ul este o buba de cand s-a nascut. Daca luam cuvantul la inceputul acestei sedinte facem apel la dvs
ca si la ceilalti factori politici din Iasi sa nu facem o dezbatere politica pentru ca asta inseamna sa ingropam si mai
departe serviciul de furnizare a apei calde si de asigurarea incalzirii orasului. Asta inseamna, daca incepem sa
dezbatem politic sa-i condamnam pe cei peste 200 mii de ieseni, unii dintre ei buni platnici sa ramana fara apa calda
in continuare si sa ramana iarna viitoare fara caldura, asta inseamna sa condamnam spitalele iesene, sa
condamnam de asemenea scolile din Iasi, gradinitele, cresele, sa ramana fara acest serviciu vital orasului, daca
incepem sa facem dezbatere politica.
Pe de alta parte, eu am foarte multe raspunsuri la aceasta chestiune si mi-am asumat o parte din
responsabilitate. Speram ca astazi sa discutm chestiuni tehnice, financiare, legale, astfel incat sa votam in
cunostinta de cauza. Din acest motiv am fost ieri la sedinta comisiei juridice si economice pentru ca sa dam toate
explicatiile.
Pe de alta parte, daca va puneti intrebarea CET-ului Iasi, nu mai dau raspunsul unui consilier, spun in
general. Deci nu incercati sa vedeti dvs. cum a rezolva situatia celelalte CET-uri din tara sau ceilalti primari care sunt
PDL si o sa vedeti mai departe ca pe masura care o luam noi astazi, asa au facut ei numai ca au avut si un sprijin
fundamental pe care noi nu l-am avut ultimii doi ani de zile, ala guvernamental. Si daca vreti facem povestea fiecarui
CET, Brasovul. Brasovul a stat 2009, 2010 fara apa calda si a primit sprijin de la Hidroelectrica din multe zone si
inclusiv chiar cu privatizarea productiei. Suceava, la fel, Aradul si daca o luam la rand sa vedeti in afara de Ploiesti
unde este primar PDL si mosteneste un sistem creat de un alt primar dinainte PSD din 1996, celelalte au primit doar
sprijin guvernamental. Nu am vrut sa fac aceasta disputa. Pe de alta parte grupul de lucru al Guvernului Romaniei
care s-a format la Ministerul Administratiei si Internelor din care face parte Ministerul Economiei, Ministerul de
Finante, ANRE, ANRSC-ul, sindicatele, primarii care au fost invitati, asociatiile profesionale ale primarilor, au scos un
document, daca l-ati fi consultat, vedeati ca acel document prevede foarte clar situatia concesionarii acestui serviciu
catre un partener privat care de fapt sa poata face investitii sa duca costurile. In anumite zone se face privatizarea
serviciului nu a patrimoniului, doar la nivelul productiei pentru ca primesc bani guvernamentali care sa faca reteaua
de distributie, cazul Brasovului, altii primesc bani pentru a gestiona numai si numai reteaua de distributie. Noi la Iasi
am facut reteaua de distributie prin efortul primariei, aceasta gaura neagra……am investit foarte mult noi
municipalitatea si aici ii raspund si domnului consilier, banii care s-au bagat de la BERD au imbogatit domeniul
public, patrimoniul public, toti acei bani vor fi reglementati in relatia noastra cu CET-ul pentru ca au pus si cei de la
CET o parte din bani din veniturile lor proprii si automat ii normal sa se recunoasca contributia lor, restul sunt banii
municipalitatii iesene si domnul director Lupu tocmai asta trebuie sa faca, a notificat catre banca, catre BERD
situatia CET-ului si a aspus da , intrucat noi suntem garantii si am platit mai departe ratele, automat ne revine de aici
incolo si obligataia de a achitam in continuare ca vrem sau nu vrem, e obligatie prin contract de garantare dar in
acelasi timp ea se reflecta in imbogatirea patrimoniului reteaua de distributie este un patrimoniu public si este a
municipalitatii.
Pe de alta parte nu s-a putut lua decizia transformarii acestui CET in alta structura s.a.m.d. pentru ca ei sunt
la stat nu-i dreptul sa o poata face si CET-ul a facut solicitari la partenerti privati care sa intre in partenereiat cu
dansii, din pacate toate anunturile de licitatie ale CET-ului de a atrage un partener privat a ramas fara rasunet,
nimeni nu a vrut sa ia datoriile. Au venit toti, au analizat, s-au trimis documentatii, n-au facut nimic. Si alta problema,
n-am declansat mai devreme aceasta actiune pentru ca eram in procedura de a obtine fonduri europene si am
discutat chiar cu domnul Dan Carlan daca va intereseaza si a spus: ce preferi in clipa de fata? Sa nu mai accesam
nici un fond european si sa facem doar privatizarea? Nu vom fi acuzati ca am favorizat accesul privatului fara sa
atragi si fonduri europene, care inseamna o diminuare de investitii si de efort investitional a lui, ca dupa aceea ca ani
de concesiune, deci toate aceste chestiuni au fost gandite din timp, singurul moment cand am primit de la Ministerul
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Mediului si de la Autoritatea de Management a Fondurilor Europene din Romania a fost acum 6 luni de zile, o
minuta prin care ni se permite tocmai la solicitrea noastra si la materialele pe care le-am depus noi in grupul de
lucru al Guvernului sa ni se aprobe ca intr-adevar sa incepem diligentele pentru atragerea capitalului privat in
investitiile care trebuie facute in productie, pentru ca reteaua de distributie nu mai trebuie facuta, acolo am facut noi.
Si n-as vrea sa fiu rau in aceasta sedinta dar daca vreti un salvator al CET-ului, am avut unul, vreti chiar asa , chiar
uitam atat de scurt, viceprimarul Grigore nu a avut decat o singura sarcina sa gestioneze CET-ul, atat a avut, prin
dispozitia primarului si discutia in consiliul local, am avut un salvator, deci eu nu arunc pisica de la unul la altul.
Ceea ce ma bucurat pe mine in ultima perioada este faptul ca toti factorii de decizie in aceste 2 saptamani
de zile au facut front comun, si prefectul si liderii politici ai partidelor, si au dat telefoane si la Bucuresti si-n stanga sin dreapta, de la ei am aflat si aseara si astazi , domnule cat de dificila e situatia pentru ca depinzi de ANRE,
ANRSC, de Ministerul de Interne, de Ministerul Economiei, de Ministerul de Finante, de toate astea depinzi si chiar
cu bunavointa lor nu reusim sa scoatem la capat inca. Uitati-va, tot efortul facut in aceasta saptamana de zile sa
scoatem de sub sechestru CET-ul, nu putem astazi, ne raspunde la prima ora intr-adevar cu rapiditate cei de la
Ministerul de Interne si cei de la Administratia Nationala a Resureslor de Stat si spune ca nu putem sa ridicam inca
pentru 2 luni de zile sechestrul pana nu vine notificarea de la judecatorie de ce a respins aceasta actiune, deci
practic cele 3 masuri care le-am convenit si le-am trimis catre guvern care au fost convenite cu guvernul nu pot fi
respecate pentru ca sunt tot felul de lucruri care incuba responsabilitate si au nevoie de documente, nimeni nu ia
deciziile astea asa ca dorim noi de maine.
Pe de alta parte, vreau sa fac o precizare, nu este o solutie a lui Gheorghe Nichita, am avut discutiile la
prefectura cu domnul presedinte Plaveti, presedintele ANRE-ului, am cerut ajutorul cu reprezentantii asociatilor de
proprietari care erau acolo la domnul prefect si el a spus,domnule nu exista alta solutie, nu exista, eu dau tot
concursul incerc sa te ajut, incearca sa rezolvi problema intro maniera in care sa preiei ca …conturile se vor bloca
continuu de alti creditori.
Trei: a fost alta sedinta de lucru la prefectura, in care a venit domnul secretar de stat Capra. I s-a expus
problema de domnul prefect, de catre mine, a fost si doamna senator Popa acolo si i s-a spus foarte clar, uitati-va
care sunt pasii si ne-a spus: “domnule noi va ajutam, vorbesc si cu domnul ministru Igas, vorbesc si cu premierul sa
incercam o parte din subventii ca ultima subventie care s-o dam, dar problema nu se rezolva aici, avem nevoie de
masuri pe care dvs.trebuie sa le luati de restructurare, masuri de reorganizare, chestiuni care s-au rezolvat intr-un
document public si l-am trimis mai departe la nivelul Guvernului, acesta, prefectura cu stampila cu semnaturi, cu sefa
partidului dvs. pentru ca este la guvernare partidul si-i normal sa fie asa. Doua masuri sunt impuse aici, declansarea
unei proceduri competitive, transparente si de selectare a unui operator de servicii de termoficare si a doua, initierea
unei proceduri de atragere a unui partener privat pentru CET Iasi, pentru a se asigura resursele necesare iernii 2011
-2012, sa salvam iarna 2012. Alta problema care s-a rezolvat: in discutia cu Primul Ministru, uitati-va aici, daca nici
asta nu-i valabila atunci ce sa mai facem, e videoconferinta primului ministru cu prefectii din tara si in
videoconferinta, domnul prim ministru a spus asa: vreau sa stiu si voi ce faceti acolo, inainte de a cere bani. Ce
masuri de restructurare luati pentru a preveni acumularea de datorii si arierate si in final spune asa , am subliniat cu
portocaliu nu cu galben, in primul rand astept si din partea voastra mai multa responsabilitate inainte de a intinde
mana dupa bani. Toata aceasta chestiune care v-am propus-o pe ordinea de zi este si in consonanta cu ce a spus
presedintele tarii, daca vreti va citesc si de aici, toate aceste lucruri sunt facute in acest spirit si nu am incercat sa fac
o disputa politica pentru ca situatia CET-urilor o stim cu totii, analizata la nivel national, este aproape similara, unii au
primit sprijin, altii nu, eu sper in continuare ca iesenii sa primeasca sprijin nu doar de la primar si de la primarie, ci de
la guvern si de la parlamentarii de Iasi care fac parte din arcul guvernamental.
Pe de alta parte vreau sa va spun ca astazi v-am invitat la responsabilitate. Situatia e impartita in trei, am
incercat eu si cu prefectul pe linia administrativa sa luam deciziile la nivelul guvernului, o parte s-au concretizat si se
vor concretiza pentru a castiga un termen de o luna, sa speram o luna si jumatate cu deblocarea conturilor, cu
acordarea ultimei subventii ca sa platim RomGazul, Eon-gazul si Trans-gazul, am vorbit cu toti directorii de la
aceste institutii, mi-au spus, domnule va dam concursul, dar in clipa in care avem si noi garantia ca achitati factura
curenta. Deci aceasta masura, care este prima masura ca sa putem porni alimentarea cu apa calda e in desfasurare
si sa speram ca o vom rezolva. A doua este cea legata de asigurarea continuitatii serviciului. Alta formula si asta e
legala, ca ati intrebat mai devreme este de a prelua in clipa in care inceteaza un contract de delegare, de a prelua
operarea serviciului in mod direct de catre municipalitate. Daca nu aveam Ordonanta 63 a Guvernului data anul
trecut in august, puteam sa organizam un serviciu public la municipalitatii, adica infiintam directia la municipalitate,
transferam oamenii de la CET si gestionam noi serviciul respectiv, intrucat nu avem voie conform lui 63 ca nu avem
posturile respective in organigrama, suntem nevoiti sa preluam operarea noi ca operatori, noi primaria, directia
tehnica si mai departe sa incheiem contracte de prestari servicii functie de ce vom gasi pe piata, pentru exploatare
pentru……si aici sunt sanse pentru ca cei care lucreaza la CET sa gaseasca loc de munca o parte, facturare,
incasare, s.a.m.d. Noi platim mai departe contravaloarea servciului, sunt sanse de asemenea sa gasim prestatori de
servicii care sa arda carbunii lor pe banii lor si gazul lor, deci ca sa mergem mai departe pana vom face
concesiunea.
Daca ati fi fost atenti un pic la materialele care v-au fost prezentate ati fi observat foarte clar ca aceasta
concesiune a CET-ului are o durata pana in iulie, Mihai, nu? iulie 2012. 2012. Daca n-am avea situatia de intrerupere
a apei calde astazi in toamna aceasta tot ar trebui sa venim in Consiliul Local, ar fi trebuit sa venim in Consiliul Local
pentru a aproba vointa de delegare a serviciului. Doi, documentele necesare, caiet de sarcini, studiu de
oportunitate, regulament de organizare, s.a.m.d., care oricum vor fi inaintate consiliului pe 29 august si din acele
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documente mai departe dvs., va spuneti punctual de vedere, ce criterii analizam pentru licitatia internationala in
vederea desemnarii unui concesionar care sa preia CET-ul, care sa preia de fapt serviciul.
CET-ul nu mai poate participa la aceasta licitatie. Deci indiferent ce am mai face noi, CET-ul nu mai are
conditii legale sa participe, deci ori se inceteaza contractul acuma, ori inceteaza in 2012, el inceteaza oricum.
Situatia de salvare a CET-ului printr-un parteneriat intre CET si alt agent economic nu a fost posibil pentru ca nu
vrea nimeni sa preia aceste arierate. Noi avem obligatii astazi, intai si intai fata de cetateni si avem o raspundere fata
de serviciul public care trebuie sa functioneze in oras, iar pana acuma m-am bucurat foarte tare ca ma reusit intradevar la anumiti oameni care au intelepciune in ceea ce inseamna angajament politic si au si responsabilitatea
asumata sa vina alaturi sa studieze documente,sa spuna : “Da e buna solutia asta”. Deci nu este o emanatie doar a
primarului Nichita ci a consiliului , a specialistilor, a prefecturii, a celor de la ministere, astfel incat aceste lucruri sa se
intample in modul cel mai corect legal. Deci astazi nu avem altceva de facut decat sa castigam timp pentru a putea
pregati iarna care vine si sigur masurile de furnizarea apei calde nu depinde doar de sedinta consiliul local de astazi,
depind de ce vom putea impreuna cu prefectul si cu ceilalti parlamentari sa facem la nivel guvernamental. Marti se
discuta sa se acorde prin ordin ministerial o parte din subventii care se cuvine CET-ului 7,5 milioane. I s-a spus ca o
sa fie poate mai putin, datoriile curente ale CET-ului sunt peste 9 milioane la cei trei furnizori, sa speram ca vom
reusi cu acesti bani care vin sa deblocam situatia dar mai au nevoie de ridicarea sechestrului ca sa putem functiona.
CET-ul va functiona de aici incolo pana in momentul in care noi putem sa ne organizam, sa preluam operarea. Dar
ca sa putem prelua operarea in momentul in care el nu va mai putea sa functioneze, automat noi trebuie sa avem
structurile pregatite. Din acest motiv, in aceasta vara, am pregatit, am dat drumul in aceste saptamani de zile la
aceasta sedinta de consiliu extraordinara, asta-i caracterul extraordinar si sper din suflet ca sa lasam de o parte
disputele politice, pentru ca avem nevoie de responsabilitate astazi. Dupa ce iesim din sedinta de consiliu de astazi
puteti sa faceti ce vreti, acuzati pe Nichita, pe nu stiu care, nu asta e scopul. Scopul sedintei are doua puncte, nu
discutii politice, are doua puncte clare, incetarea delegarii serviciului, preluarea de catre primarie in operare si mai
departe a doua hotarare concesionarea prin licitatie internationala a serviciului de termoficare. Sigur ca una din
componentele pe care o cauti sa o rezolvi este cat mai multe locuri de munca si de la ce sa te salvezi, dar probabil
nu la aceleasi salarii care le au astazi, ca nu este posibil. Va trebui…. si mai este un lucru care-i important. Am facut
si mentiunea ca daca vom prelua, e posibil ca cheltuielile cu productia, cu transportul si cu distributia sa scada cu
30-35 de procente, deci vom avea grija ca aceste cheltuieli sa fie cat mai mici, pentru ca daca nu vor fi mai mici
conform Ordonantei 36 care va iesi in 2 saptamani de zile, noi vom fi cei care de fapt vom suporta diferenta intre
prêt si cheltuiala. Astazi se ridica Gcal la aprox 400 de lei, noi avem prêt de 185, mai dam 58 de lei subventie ca
asta e obligatia noastra, mai departe, restul ramane neacoperit. Prin masurile care le-am vizat e posibil ca o parte
din aceste cheltuieli de la 400 sa scada, sa dea Dumnezeu, in jur de 285-290, asta inseamna ca diferenta de
acoperit e mai mica si-i posibil sa ne inchidem pana la urma pe aceasta iarna. Cand va veni licitatia si vom face
concesiunea, acolo se discuta foarte clar prêtul pentru populatie, Gcal, siguranta serviciului, se discuta redeventa
pentru municipalitate din care vom acoperi mai departe celelalte datorii care le avem la banci. Din acest motiv pentru
ca a fost intrebarea domnului consilier legata de credite, nu am introdus in aceasta sedinta contracte de novare,
suntem in corespondenta cu cei de la BERD, trebuie sa dea avizul si ei si atuncea am primit un aviz de principiu, am
spus ca sunt de accord, doresc neaparat sa rezolvam situatia furnizarii serviciului. In schimb la Banc Post trebuie sa
analizam situatia pentru ca acolo platim un combustibil care s-a ars. Avem garantia, obligatia garantiei s-o achitam,
nu luam novarea, inseamna practic la urma urmei tot platim noi ca CET-ul nu va putea plati, sau daca luam novarea
inseamna ca ne asumam o raspundere care ne revine printr-un contract de garantare. Sunt chestiuni care vin din
urma cu activ si cu pasiv de o parte si de alta asta, e situatia si v-as invita la discernamant, v-as invita la analiza
situatiei asa cum este ea in clipa de fata. Mai mult, vreau sa va spun ca pentru 29 august cand vom avea sedinta
ordinara de consiliu, pregatim toata documentatia necesara concesiunii serviciului, aia inseamna caiet de sarcini,
inseamna regulament, inseamna studiu de oportunitate si contractul cadru. La acele documente, prin comisia daca o
stabilim astazi la ordinea de zi, care sa faca evaluarea acestei licitatii va fi consultata pe intocmirea acestor
materiale. Si dvs. sper, PDL-ul, PNL-ul si PSD-ul sa desemnam oamenii care pot sa reprezinte cat mai bine partidele
de…profesional in aceasta comisie ca sa poata intr-adevar analiza aceste documente ca atunci cand vin pe masa
consiliului local sa nu mai avem atatea discutii. Va multumesc.
Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc presedinte de sedinta
Mai sunt alte interventii? Domnul Ionescu va rog.
Domnul consilier Sorin Ioan Ionescu
Am luat act de cele spuse de domnul primar si vreau sa-i spun ca noi suntem responsabili, fara sa fim
atentionati, chiar suntem responsabili. Am dezbatut proiectul asta in comisii si aseara si azi dimineata, privind cu
responsabilitate lucrul asta, nu cu indiferenta. As vrea sa ne incarcati de responsabilitate, in schimb si in pasii
urmatori. Daca vreti sa fim consecventi in ceea ce ne cereti si in ceea ce trebuie sa facem pentru oras, asta
inseamna ca ne dorim sa putem avea un cuvant de spus asupra procesatorului pe care doriti sa-l luati pana la
organizarea licitatiei internationale.
Asta presupune ca si consilierii PDL trebuie incarcati de responsabilitate in momentul in care decideti ca
veti lua o firma care sa ne incalzeasca la iarna. Vrem sa fim responsabili si sa avem si noi putere de decizie acolo,
altfel consider ca ne ignorati si nu aveti nevoie decat de votul nostru acum ad-hoc, in rest nu mai suntem de bagat in
seama.
Faptul ca parlamentarii si factorii de decizie ai PDL-ului au fost alaturi de dvs. arata ca si PDL-ul, sau mai
ales PDL-ul pentru ca guverneaza e interest de soarta orasului. Nu vreau sa politizam, dar daca au fost alaturi de
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dvs. inseamna ca sunt la fel de responsabili sa nu va lase singur in fata iesenilor in momente de criza. Daca
apreciati ca trebuie sa fim responsabili in continuare, va rog sa ne spuneti cum credeti ca putem amenda proiectul
de astazi ca sa nu decideti singur cine va procesa serviciul asta la iarna.
Domnul consilier Marius Eugen Ostaficiuc presedinte de sedinta
Multumesc domnule Ionescu.
Domnul Gheorghe Nichita primarul Municipiului Iasi
Domnul Ionescu, cu dvs. trebuie sa vorbesc in saptezeci de mii de feluri, pentru ca intr-un fel discutati in
comisie, intr-un fel discutati cand ne vedem …ma rog cu alti colegi si intr-un fel discutati in sedintele de consiliu. Nu,
mi se pare adevarul , nu ca mi se pare. Cert este un lucru, la toate aceste decizii, v-am explicat mai departe ca
aceasta comisie care o vom face astazi va participa. Toate materialele acestea trebuiesc avizate. Mai mult, nu poate
primarul sa rezolve problema unui serviciu public de asemena dimensiune fara sprijinul guvernului. Nu se poate,
nicaieri nu s-a intamplat treaba asta, nici intr-un oras din Romanaia. Sper ca daca mergem pe aceiasi linie in care sa
gasim sprijin si nu bête in roate. Pe de alta parte, tot aicea va fi transparenta, intrucat exista comisii de negociere
care va discuta cu fiecare in parte asa cum a participat, cine a fost in comisia pentru licitatie la ……angajamentul
asta de 30 milioane pentru cofinantarea proiectelor europene? Radu Botez. Si de la dvs. n-a fost nimeni de la PDL?,
Sau nu ati vrut sa aveti acolo oamnei? Nu, intamplator n-ati vrut sa aveti, ca s-a votat in consiliul local comisia,
domnul consilier.
Deci ati spus mai devreme foarte clar, fiecare partid va avea un reprezentant. N-am nici un fel de problema,
important este altceva, acel reprezentant sa munceasca pentru a gasi formula cea mai avantajoasa cetatenilor
Iasului si nu pentru a conditiona pe unul sau pe altul. Asta imi doresc.
(Se vorbeste in sala fara microfon)
Nu, nu, comisia de evaluare va fi si comisia care va pilota mai departe caietul de sarcini, studiul de
oportunitate, documentele pentru licitatii. Asculati pana la capat, si inclusiv va fi comisia care va intra in comisia de
negociere cu cei care vor dori sa faca administrarea, prestarea de serviciu. Nu procesarea domnul consilier, nu
procesarea, ca nu-i procesare aia. Asa, este vorba de contract de prestare de serviciu care poate sa fie pe tot
pachetul sau poate sa fie pe o parte din pachet. Exact la negociere vom sti foarte bine. (Domnul consilier Ionescu nu
vorbeste la microfon)
Pai si pana acuma ati hotarat.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Multumim, daca mai sunt alte interventii.
Domnul consilier Ciobotaru Traian Florentin
Inainte de a trece la vot, revin cu rugamintea de a constitui acel comitet de criza pana se rezolva problemele
CET-ului…..
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Este o comisie de evaluare la punctul 2 domnul Ciobotaru. A fost retinuta recomandarea dvs. La punctul 2
este o comisie de evaluare la care va face parte fiecare reprezentant al fiecarui partid politic.
Domnul consilier Ciobotaru Traian Florentin
Domnul presedinte, consilierii partidului democrat liberal va roaga insistent sa faceti acest lucru, altfel am
putea conditiona votul nostru de acest comitet.
Domnul Gheorghe Nichita primarul Municipiului Iasi
Domnul consilier vad ca sunteti un foarte mare fan al celor care nu doresc sa voteze aceste proiecte. Daca
doriti sa luati atributiile primarului nu le puteti lua. Operarea serviciului in clipa in care se inceteaza contractual de
delegare revine municipalitatii. Consilierii au rol legislativ nu rol executiv. In schimb am spus foarte clar si vreau
acest lucru si ma bucura, daca doriti sa va implicati in pilotarea acestei negocieri, dar nu comitet de criza, pentru ca
raspunderea o preia primaria.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Domnul Ciobotaru ca si idée pot sa va spun ca un comitet in criza in cazul in care se intampla altfel decat
cum ne propunem nu poate fi tras la raspundere. O comisie de evaluare corespunzatoare, atunci da.
Exista o completare, de fapt un amendament la punctul 1 pe ordinea de zi.
Domnul consilier Ionescu Ioan Sorin
Domnul presedinte si amendamentul de care vorbea domnul primar mai devreme, cel in care si pentru
concesiunea directa a serviciului va fi o comisie. Asa ne-am inteles, inteleg de la domnul primar.
Domnul Gheorghe Nichita primarul Municipiului Iasi
Reprezentantii din comisia de evaluare sunt si membrii din comisia de negociere.
Domnul consilier Ionescu Ioan Sorin
Nu reiese din hotararea de astazi.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Vom face mentiunea de fapt la pctul 2, aceasta mentiune a dvs.
Deci astept un amendament.Da.
(Domnul consilier Ionescu nu vorbeste la microfon)
Domnul Gheorghe Nichita primarul Municipiului Iasi
Domnul consilier, ieri v-am spus dvs personal, v-am spus personal in comisia juridica si economica, erati
impreuna cu domnul consilier Grigoras. Stiu ca stiti tot timpul cu cine erati, numai ca uitati. V-am spus foarte clar ieri
si am convenit ca sa nu facem o comisie stufoasa sa nu poata sa fie lucrativa si ati spus cate un reprezentant de la
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fiecare partid. Dupa aceea, am spus tot in comisiile reunite ieri ca aceasta comisie de evaluare va participa inclusiv
la negocierea contractului de prestare de serviciu. Pentru ca sa selectam un prestator de serviciu. Am spus treaba
asta ieri, o repet a 7 a oara in sedinta de consiliu
Domnul consilier Ionescu Ioan Sorin
Domnul primar eu ma uit si nu mint. Vreau sa va spun ca in documentele prezentate la noi la mapa acum nu
avem decat o comisie pentru licitatia internationala.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Avem posibilitatea sa facem un amendament, de fapt la punctul nr. 2 si v-as ruga de fapt s-o faceti chiar dvs.
atunci cand ajungem la punctul nr 2. Momentan va supun atentiei dvs. amendamentul la punctul nr 1, amendament
la proiectul de hotarare pe care colegii consilieri il au la mapa. Daca sunt interventii pe acest ….va rog domnul
general.
(domnul consilier Birhala Constantin nu vorbeste la microfon)
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Mai sunt alte…….am retinut amendamentul domnului general.Mai sunt alte interventii la punctul nr. 1?
Domnul consilier Ionescu Ioan Sorin
Mentiunea, ..cum facem mentiunea in proiectul de hotarare, ca ne-o supuneti la vot si trece fara a se
specifica …..
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
L-as ruga pe domnul director executiv Chirica sa faca cateva precizari tehnice.
Domnul Chirica Mihai director Directia Tehnica si Investitii
Aceasta mentiune as propune ca la amendamentul care l-am introdus si care modifica art. 4. Vom completa
comisia de evaluare pentru viitorul contract de concesiune, se va ocupa si va face parte si din comisia de negociere
a contractelor de prestari servicii.
Domnul consilier Ionescu Ioan Sorin
Putem lua o pauza de 5 minute sa faceti mentiunea asta in acte?
Domnul Chirica Mihai director Directia Tehnica si Investitii
Dar am facut-o acum…….asta am spus, ca completez amendamentul la proiectul de hotarare pentru art. 4
cu introducerea unei precizari din care …..nu…
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Se consemneaza de fapt…….domnul Ionescu, nu putem contesta inregistrarile care se fac in cursul sedintei.
Domnul Chirica Mihai director Directia Tehnica si Investitii
Acest amendament il voi completa si-l voi pune la consiliul local la secretariat.Va fi completat la art. 4 din
proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi.Va suna in felul urmator: comisia de evaluare numita de consiliul local pentru
contractul de concesionare in vederea alegerii unui viitor prestator de serviciu va fi si comisia de evaluare pentru
contractul de prestari servicii pe perioada de tranzitie dinspre actualul contract spre viitorul contract de concesiune.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Si va avea ca atributii si precizarea facuta de domnul Ionescu. Mai aveti alte interventii la punctul nr. 1?
Va supun atentiei dvs., punctul nr. 1 de pe ordinea de zi cu amendamentul facut de domnul director Chirica,
cu mentiunea de fapt facuta si de domnul consilier Birhala si asa cum a sunat ultima data prezentat de domnul
Chirica. Inca o interventie.
Domnul Gheorghe Nichita primarul Municipiului Iasi
As vrea ca sa prindem aici cei trei care sunt din partea partidelor politice si as vrea sa faceti……nu lasati, sa
prindem si aici si acolo ca sa fie in regula. Deci in comisia respectiva vor fi trei reprezentanti ai partidelor politice,
restul sunt din executivul primariei pusi prin dispozitia primarului.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
As ruga de fapt liderii de grup a celor trei partide politice sa faca mentiunea. Domnul…
Domnul consilier Ionescu Ioan Sorin
Domnul presedinte mai am o intrebare: reziliere punctul “d” sau incetare pct. “f”. Reziliere punctul “d” , bine
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Cu mentiunea precizata de domnul consilier Birhala. Domnul Catalin Turlic as vrea sa faceti mentiunea.
Deci s mentionat, domnul consilier Anghel Ficu din partea PNL. Din partea PDL, domnul Birhala.
Domnul consilier Birhala Constantin
Vreau sa-l propun pe domnul inginer Cristian Catalin.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Domnul inginer Cristian Catalin. Domnul Neculau, din partea PSD.Se fac consultari.
Domnul consilier Neculau Constantin
As propune ca din partea PSD sa intre in aceasta comisie viceprimarul care se ocupa de acest resort CETul.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Va multumim.
Domnul Olteanu Romeo viceprimarul Municipiului Iasi
Multumesc, dar am alte atributiuni in aceasta secventa si va propun pe dvs. din partea Partidului Social
Democrat.
Domnul Gheorghe Nichita primarul Municipiului Iasi
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El ca viceprimar raspunde si de contiunarea programului cu CET-ul, intr-adevar nu poate fi si acolo si acolo.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Deci PSD ramane pe propunerea domnului Olteanu, adica il propune pe domnul Neculau Constantin din
partea PSD.
Domnul consilier Neculau Constantin
Este ceva in plus la indemnizatia de consilier?
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Deci repet comisia asa cum a fost propusa de catre partidele politice. Din partea PNL Anghel Ficu, din
partea PDL domnul Cristian Catalin si din partea PSD domnul Neculau Constantin. Mai sunt alte interventii?
Domnul Chirica Mihai director Directia Tehnica si Investitii
As vrea sa mentionez ca aceasta comisie de evaluare pentru concesionare, cea de la punctul 2 de pe
ordinea de zi trebuie completata si cu alti membri de factura tehnica.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
S-a facut mentiunea ca ceilalti membri tehnici trebuie …….
Domnul Chirica Mihai director Directia Tehnica si Investitii
Trebuie mentionati in hotararea de consilu local pentru contractele de prestari servicii. Comisia poate fi
completata prin dispozitia primarului, dar pentru concesionare comisia trebuie mentionata prin hotarare de consiliu.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
S-a ne transmiteti propunerea dvs.Va multumesc. Mai sunt alte interventii la punctul nr 1?
Supun atunci la vot punctul 1 de pe ordinea de zi de astazi.
Cine este pentru?
Va rog sa consemnati votul!18 voturi pentru!(plus un vot al presedintelui de sedinta)
Cine este impotriva?
Se abtine cineva? 2 abtineri.
Va multumesc. Proiectul a fost aprobat!
Vom trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind declanşarea unei proceduri competitive de selectare a unui operator de
termoficare în Municipiul Iaşi.
Domnul Gheorghe Nichita primarul Municipiului Iasi
Vreau sa completez comisia. Deci raman Ficu, Neculau si Catalin Cristian in comisie si as vrea sa propunem
din parte exectivului, directorul tehnic Mihai Chirica, directorul Cosmin Coman, serviciul juridic doamna Florescu si
doamna Bostan de la directia tehnica care se ocupa de intocmirea documentelor.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Deci din partra primariei municipiului Iasi comisia a fost stabilita. Alte interventiei la punctul nr. 2? Nu sunt.
Va multumesc.
Trecem la vot.
Cine este pentru? De asemenea cred, 19 voturi pentru. !(plus un vot al presedintelui de sedinta)
Cine este impotriva?
Cine se abtine? O singura abtinere.
Proiectul a fost aprobat.
Va multumesc.
Domnul Gheorghe Nichita primarul Municipiului Iasi
Pentru ca a trecut momentul votului vreau sa va multumesc si sper ca intr-adevar cei care si-au asumat
responsabilitatea, partidele in aceste comisii atat de negociere cat si de evaluare a licitatiilor s-o faca cu buna, buna
credinta si s-o faca intr-un termen foarte rapid pentru ca intr-adevar sa putem debloca situatia de la CET si de ce nu
pe mai departe sa putem si stabili criterii foarte clare pentru licitatia internationala care va avea loc. Sper ca in
continuare acesta sedinta de consiliu local sa fie una constructiva pentru masurile viitoare care le vom lua in ceea ce
priveste CET-ul, in ceea ce priveste serviciul de furnizare a apei calde si a incalzirii orasului.
Domnul consilier Ostaficiuc Marius Eugen presedinte de sedinta
Multumim, mai avem un singur punct pe ordinea de zi.Punctul nr. 3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.236/ 2011 pentru realizarea proiectului
“Reabilitarea, modernizarea şi extinderea Căminului de Pensionari Sf.Cuvioasă Parascheva”.
Daca sunt interventii?
Cine este pentru?
Cine este impotriva?
Se abtine cineva?
Proiectul a fost votat in unanimitate.
Va multumesc, va urez concediu placut.
Lucrarile sedintei s-au terminat la orele10,50.
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