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PROCES-VERBAL

Incheiat azi,17 NOIEMBRIE 2008,in sedinta EXTRAORDINARA,a Consiliului
Local Fagaras,sedinta convocata in conformitate cu prevederile art.39,alin.(2) si (3) din Legea
nr.215/2001,privind administratia publica locala,republicata,modificata si completata.

Sedinta a avut loc in sala de sedinte a Primariei,incepand cu orele 19 :00.

Domnul presedinte de sedinta-Cirje Catalin George anunta ca sedinta este
legal constituita,fiind prezenti 13 consilieri,absenti-6 consilieri :d-na Judele Michaela,dl.Popa
Cornel,dl.Popa Mihai,dl.Popa Ovidiu,dl.Vaju Gabriel si dl.Vlad Ioan.

Participa :reprezentanti ai mass-mediei locale.

Din partea Primariei participa :dl.viceprimar-Catalin George Cirje si dl.secretar-
Emil Mocan.

Domnul presedinte :Prezinta si supune spre aprobare proiectul ordinii de
zi,dupa cum urmeaza :

1. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului local de producere si distributie a
energiei termice,furnizata de R.A.ECOTERM Fagaras.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (13 consilieri prezenti).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind stabilirea pretului local de producere si distributie a energiei
termice,furnizata de R.A.ECOTERM Fagaras. »

Discutii,intrebari ?

Doamna Baki : « As vrea sa subliniez faptul ca pentru un asa proiect de
hotarare,ne-am intrunit in sedinta extraordinara,dar comisia pentru analizarea activitatii
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R.A.Ecoterm Fagaras,nu s-a intrunit pana acum.Sunt motive suficiente pentru a nu
majora acest pret Gcal.

As vrea sa stiu si eu cine face parte din executiv,in aceasta comisie ? »

Domnul presedinte :Dl.secretar spune ca exista o dispozitie in acest sens. »

Domnul secretar : « Da,exista aceasta dispozitie cu reprezentantii Primariei in
aceasta comisie. »

Doamna Baki : « Daca exista acea dispozitie,de ce nu ne-ati convocat sa ne
intrunit in acea comisie ? »

Domnul secretar : « Daca ma delegati sa convoc intrunirea acestei comisii,o voi
convoca,nu e nicio problema,doar sa-mi spuneti cand anume doriti ? »

Doamna Baki : « Dar nu ne-ati adus la cunostinta care sunt reprezentantii
Primariei ce fac parte din aceasta comisie ;noi nu-i cunoastem. »

Domnul secretar : « V-am spus ca sunt acesti reprezentanti ai Primariei intr-o
dispozitie. »

Doamna Baki:”Acea comisie va dirija activitatea R.A Ecoterm Fagaras,chiar  si  in
conditiile transformarii acesteia intr-o societate comerciala.”

Domnul presedinte:”Urgenta acestei probleme ne-o poate explica chiar
dl.Sandru-director R.A.Ecoterm Fagaras,caruia ii dau cuvantul.”

Domnul Sandru-director R.A.Ecoterm Fagaras : «Graba este faptul ca pretul
Gcal-riei nu s-a mai modificat in acest oras inca din luna ianuarie 2006.

Toate unitatile de furnizare a energiei termice au trecut la aceasta masura
de modificare a pretului Gcal,datorita cresterii pretului gazului metan si a pretului la
energia electrica.

Noi trebuia sa modificam acest pret la Gcal inca din luna septembrie
a.c.,dar am prelungit acest termen deoarece am purtat discutii cu dl.primar,cu dl consilier
Duta,in comisia economica am analizat si costurile pe care le avem si am ajuns la
concluzia ca,pentru a face un bine locuitorilor acestui oras si bugetul local sa nu aiba
cheltuiala atat de mare,putem sa mentinem inca pretul Gcal inclusiv in luna decembrie
a.c. si,o sa venim cu solicitarea pentru luna ianuarie 2009.

A trebuit sa venim in luna aceasta cu aceasta modificare pentru ca s-a
primit o solicitare de la A.N.R.S.C.in care ni se spune ca in situatia in care daca pana in
data de 21 noiembrie a.c. preturile locale avizate de A.N.R.S.C. nu vor fi aprobate de
Consiliul local,A.N.R.S.C. va determina pretul local de referinta si valoarea compensarii
combustibilului pentru anul 2009,luand in calcul preturile si tarifele locale in vigoare.

Deci,daca nu se aporba pretul avizat de A.N.R.S.C.,componenta de
combustibil care o aproba A.N.R.S.C. la noul pret care va fi aprobat,nu va mai fi la
valoarea calculata si nu se va putea prinde in bugetul local pe anul 2009,suma prevazuta
pentru aceasta destinatie si,ne va aproba tot aceasta componenta pe care o avem noi
acum,adica 62,99 lei in loc de 82,47 lei.

Prin urmare,de aceea am venit astazi in aceasta sedinta de Consiliu local
cu aceasta solicitare.Si aceasta modificare a pretului poate modifica pretul la gaz metan
si a energiei electrice ;celelalte componente ale pretului au ramas nemodificate. »
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Doamna Baki : «  a se retine ca aceasta majorare de pret a Gcal se reflecta in
buzunarul cetateanului. »

Domnul Mehedintu : «Daca modificam pretul la Gcal,dvs.cum vedeti viitorul
acestei intreprinderi ?Daca solicitarile de debransare vor fi din ce in ce mai multe,cum va
ganditi sa faceti fata acestor solicitari de debransare,avand in vedere ca aceasta
majorare de pret,se reflecta in buzunarul cetateanului,vorba doamnei Baki ? »

Domnul Sandru : «Cu regret,se creeaza impresia ca noi am venit si am dorit
aceasta modificare de pret.Cauza care a dus la modificarea acestui pret,este scumpirea
gazului metan si a energiei electrice.Cat a tinut de noi,am mentinut pretul de pana
acum.Dupa avizul A.N.R.S.C.-ului,puteam sa venim cu aceasta solicitare inca sin luna
septembrie a.c.

Deci,nu dorim noi aceste modificari de pret,ci ni s-a impus acest
lucru.Acum,dvs.decideti. »

Domnul Duta : « Dl.Sandru,as vrea sa va intreb cat va suporta
cetateanul,lunar,pentru  incxalzirea unui apartament cu 2 camere ? »

Domanul Sandru : « Cu un consum normal,este undeva in jur de 1,3-1,4 Gcal. »

Domnul presedinte : « Alte discutii,intrebari ?Nu sunt. »

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu
11 voturi pentru,1 impotriva si o abtinere (13 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea
nr.94/17.11.2008.

Domnul presedinte :Multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile
sedintei.

Drept pentru care,s-a incheiat prezentul proces-verbal,in 3 exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR,
      Cirje Catalin George Emil Mocan

PJ/PJ.


