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Încheiat astăzi, 10.10.2016, orele 11°°, în şedinţa de îndată a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.
La şedinţă participă: 27 de consilieri, d-na secretar Marcela Enache, funcţionari
publici din aparatul propriu de specialitate al primarului, precum şi reprezentanţi ai massmediei. Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.237/2016, de doamna
consilier Cojoc Marioara.
D-na Marioara Cojoc
Bună ziua! Ședința de astăzi, ședința de îndată a Consiliului local al municipiului
Constanța este statutară, deoarece suntem prezenți 26 din 27 de consilieri. Înainte de a
supune la vot convocatorul cu un singur punct, vă anunț că titlul a suferit modificări, titlul
pe care dumneavoastră, cu toții, de fapt, l-am primit pe convocator. Titlul corect fiind:
proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul local al municipiului Constanța a
încheierii de către RADET Constanța a unui contract de credit pe termen scurt, pentru
finanțarea activității curente a RADET Constanța. Așadar, supun la vot convocatorul.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru. A venit și d-na Andrei, deci, sunteți 27 de consilieri.
D-na Marioara Cojoc
Așadar, avem un singur punct pe ordinea de zi. Domnule primar!
Dl.Decebal Făgădău
Sărut mâinile, doamnelor! Bună dimineața, domnilor! În primul rând, vă mulțumesc
pentru prezență! Aș vrea ca asemenea ședințe să nu devină o uzanță, doar că a intervenit
această situație, oarecum excepțională. Înainte de a vă prezenta proiectul, vreau să vă fac,
așa, o introducere în temă, legată de funcționarea RADET, de fapt, despre alimentarea cu
energie termică a municipiului Constanța. Așa cum probabil știți, acum câțiva ani de zile a
fost aprobat un Memorandum prin care se propunea un calendar de acțiuni ce ar trebui duse
la îndeplinire, atât de către minister, cât și de către autoritățile locale. A rezultat o divizare
asimetrică, astfel încât s-au născut trei entități producătoare de energie termică,
Electrocentrale București, Electrocentrale Titan și Electrocentrale Constanța. Din acel
moment, din septembrie 2014, practic, RADET are un furnizor care se numește
Electrocentrale Constanța SA.
Știți foarte bine că pe raza municipiului Constanța politica de subvenționare a suferit
oarece modificări, în sensul că sezonul rece 2015-2016 a venit cu o subvenționare unitară a
prețului gigacaloriei, în speță, de la 381, dacă nu mă înșel, cât era anul trecut pe vremea asta
prețul gigacaloriei, până la 250 de lei cât a hotărât Consiliul local, se acoperă din bugetul
local. Ulterior, a intervenit....au intervenit trei majorări ale acestui tarif către populație, una,

crescând de la 381 la 411 prețul către...prețul de furnizare, pe baza unei solicitări a celor de
la CET aprobată de ANRE. Ulterior, prețul a ajuns la 430 de lei pentru că și RADET-ul și-a
actualizat componenta de tarif după cinci ani de zile, dar noi am încuviințat ca diferența de
la 430 la 411 să fie subvenționată. Pentru sezonul rece 2016-2017 suntem încă în calcule și
ne propunem să menținem prețul de 250 de lei pentru gigacalorie. Evident că nu putem să ne
uităm doar la anul acesta bugetar; întrucât angajamentul este unul consistent, va afecta și
proiecția bugetului pe 2017, pentru că, în general, dintr-o sumă totală, cam 35-40% au
incidență asupra bugetului acesta, diferența pe bugetul anului viitor. Noi nu am stat cu
mâinile în sân. Am făcut memorii către Premier, către Vicepremier, către Ministrul energiei;
am avut și întâlniri cu Primul ministru al energiei și, la sfârșitul săptămânii trecute, am făcut
un proiect de hotărâre de guvern, astfel încât să prezentăm Guvernului posibilitatea de a
aloca municipiului Constanța o sumă din fondul de rezervă, tocmai pentru a achiziționa
combustibil în vederea parcurgerii fără probleme a sezonului rece 2016-2017. Ați văzut, ca o
paralelă, că în București s-a adoptat soluția insolvenței, astfel încât RADET a intrat în
insolvență și insolvența a fost încuviințată de către instanță și, ca o rezultantă, același lucru
s-a întâmplat și cu Electrocentrale București.
La Constanța nu suntem în aceeași situație, ci vă spun că aceasta și datorită efortului
pe care l-a făcut, atât municipiul cât și RADET, împreună cu populația. Am ajuns cu un grad
de încasare relativ bun, în ceea ce privește relația RADET-populație, și vreau să le
mulțumesc tuturor constănțenilor că au înțeles că în ziua de astăzi statutul preferențial
începe ușor, ușor să dispară și că trebuie să plătești ceea ce consumi. Pe de altă parte, cu
subvenționarea unitară, și care a venit să dea o gură de oxigen RADET-ului și
Electrocentrale, am ajuns în situația în care, judecând conjugat pe doi ani de zile, de fapt pe
două anotimpuri reci, 2015-2016 și 2016....2015-2016, deci pe ultimii doi ani, față de totalul
facturat de Electrocentrale către RADET, am ajuns să le plătim 102, aproape, 103%. Asta
înseamnă că ne-am mobilizat, am urmărit cu consecvență procesul de facturare-încasare și
că am achitat către CET, către Electrocentrale mai mult decât ne-au facturat. Pe de altă parte,
Electrocentrale Constanța nu este într-o situație fericită. Au multe datorii, nu au active pe
care să le mai gajeze, nu pot contracta credite, așa încât a apărut necesară contractarea unui
credit de către cei de la RADET, pentru a asigura funcționarea acestui binom
Electrocentrale-RADET în lunile septembrie, octombrie și, cel mai probabil, până la
jumătatea lunii noiembrie sau, în funcție de condițiile meteo, până când va începe oficial
sezonul rece 2016-2017. Până în acel moment, evident că vom veni cu niște fluxuri
financiare consistente, în vederea contractării de combustibil, pe un lanț cvadripartit:
municipalitate, RADET, Electrocentrale și furnizor de gaz. Guvernul a adoptat o ordonanță
prin care face acest traseu posibil, doar că trebuie să ținem aceaastă relație funcțională până
când începe sezonul rece. Cei de la RADET au consultat piața financiară, locală și națională,
și au identificat un partener care să crediteze activitatea curentă a regiei, în anumite condiții.
Aceste condiții țin de posibilitatea de rambursare a creditului, pentru că nici o bancă nu-ți dă
bani doar pentru că înțelege impactul social al activității tale. Nu. Este interesată să-și
recupereze creditul. RADET-ul are...desfășoară toate activitățile financiare printr-un cont,
printr-un singur cont, care este repartizat în felul următor: 80% din contrul ESPRO și orice
bănuț încasează Radet se duce către Electrocentrale, 20% rămâne la dispoziția Radet-ului
pentgru activitatea curentă. De asemenea, RADET are furnizor de gaz, are furnizor de
energie electrică, furnizor de apă, are salarii și desfășoară și o activitate de profil. Pentru că
din proiecția noastră, RADET-ul nu ar putea să ramburseze acest credit fără să renegocieze
condițiile, marjele contului ESPRO, s-a ajuns la un dialog cu Consiliul de administrație al
Electrocentrale Constanța SA și, inclusiv condițiile de contractare au fost analizate la pachet.
Acest credit este de 10 milioane de lei și vine să acopere, exclusiv, funcționarea
acestei relații, pentru lunile premergătoare sezonului rece. Nu este un credit de o valoare

foarte mare 10 milioane de lei. RADET are posibilitatea să-l ramburseze până în prima
jumătate a anului următor, eu sper s-o facă mai repede, și cred că până la finele lunii ne vom
întruni într-o ședință ordinară a Consiliului local unde vă voi propune politica tarifară pentru
sezonul rece 2016-2017. A fost nevoie de această întrunire extraordinară a Consiliului local,
pentru că s-au făcut toate demersurile în vederea semnării contractului de împrumut, iar la
partea de avizare de leader, banca a constatat că directorul general nu are un mandat din
partea Consiliului de administrație sau a Consiliului local. Tocmai de aceea, acesta este
documentul care lipsește, practic, din ultima analiză, pentru că sunt convins că mâine sau
poimâine deja se vor face plățile către Electrocentrale...către RADET și RADET mai departe
către Electrocentrale sau către cei care sunt în drept să primească direct sumele de la
Electrocentrale. Radet are libertatea, prin acest credit, să plătească direct la furnizorii de gaz
sau la furnizorii de energie electrică clienții....furnizorii Electrocentrale Constanța.
Vreau să vă spun că proiectul de hotărâre a fost elaborat împreună cu juriștii care se
ocupă și de supervizarea procesului de preluare a sistemului de producție și de transport, și
știți foarte bine că în ultima ședință ați încuviințat contra...prelungirea, de fapt a asistenței
juridice, tocmai în vederea implementării Memorandumului. Consiliul local a aprobat, în
urmă cu un an și jumătate, preluarea Electrocentrale Constanța sub rezerva corectării
situațiilor financiare. Întrucât aceste situații nu s-au corectat, s-a apelat la instanță. De aceea
era nevoie ca avocații sp reprezinte municipiul și să reprezinte și RADET-ul în fața
instanțelor, pentru a corecta situațiile economico-financiare.
Cam asta am avut să vă spun. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă stau la
dispoziție. De asemenea, mai vreau să fac un apel: indiferent de parteneriatul politic care
alcătuiește Consiliul local, să identificăm împreună specialiști pe care să-i propunem să facă
parte din Consiliul de administrație al RADET, pentru o perioadă de, maxim, 6 luni de zile,
până când vom organiza, conform legii, procedurile legale de selecție a membrilor ce
alcătuiesc Consiliul de administrație. Mulțumesc!
D-na Marioara Cojoc
Mulțumesc și, domnule primar! Dacă mai sunt și alte puncte de vede, întrebări? Vă
rog, domnule consilier!
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Înainte de a vota, pentru a ne lămuri mai bine, aș vre3a să întreb dacă în acest
moment există vreun proces în derulare, între CET și RADET. Dacă, în ce stadiu este
procesul și ce sume implică?
Dl.Decebal Făgădău
Nu vreau să fiu avocatul RADET-ului, dar cred că este de notorietate faptul că există
mai multe procese pe rol. Ele vizează, pe de o parte, cuantificarea penalităților, întrucât
RADET contestă, atâta vreme cât plătește factura curentă, că-i mai sunt opozabile dobânzi și
penalități. Doi, există un alt proces prin care am atacat divizarea Electrocentrale....ELCENului în Electrocentrale SA. Noi am atacat în momentul în care s-au repartizat creanțele. Deci,
procese sunt, după știința mea, vreo trei, patru pe rol. Dar, pentru o informare completă,
chiar o să-i rog pe cei de la RADET să facă o informare cu situația tuturor proceselor între
RADET și Electrocentrale și s-o trimită tuturor consilierilor, astfel încât să aveți, în orice
moment, așa cum, probabil, doamna Arghirescu știe, acces la orice informație. Este absolut
firesc acest proces transparent.
D-na Marioara Cojoc
Vă rog!

Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Ipotetic vorbind....ipotetic vorbind, dacă RADET-ul pierde aceste procese cu CET-ul,
care am înțeles că sunt în valoare de câteva zeci de milioane de Euro, buni, în ce situație ne
vom afla?
Dl.Decebal Făgădău
Domnu᾿ Rezeanu, v-aș propune să nu vorbim despre drobul de sare, ci să vorbom
despre lucruri concrete. RADEt-ul, într-adevăr, înregistrează, în situațiile financiarcontabile, datorii. Doar despre acele datorii vorbim. Sunt datorii de, aproximativ, 80 de
milioane de Euro, născute, ca la București, eminamente din dobânzi și penalități care, la
rândul lor, sunt născute din neplata la timp, de către Guverne, inclusiv al dumneavoastră, al
subvențiilor către autoritățile locale. Deci, este vorba, pur și simplu, de o situație dată. Dacă
vreți să analizați cauzele, colegii de la RADET vă stau la dispoziție. Doi, decât să modelăm,
așa, cu ipotetic, ipotetic noi putem să nu aprobăm nici o subvenție, ipotetic putem să nu
aprobăm nici un împrumut, ipotetic putem să nu ținem această relație în viață și ipotetic vom
sta în frig la iarnă! Nu cred că asta ne dorim. Tocmai de aceea, în loc să vorbim ipotetic, în
Consiliul local noi trebuie să luăm...să adoptăm hotărâri. Dezbaterile au loc în comisiile de
specialitate și întreg aparatul executiv, precum și instituțiile coordonate și subordonate vă
stau la dispoziție.
D-na Marioara Cojoc
Mai sunt și alte puncte de vedere sau întrebări, comentarii?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Nu. Ideea era că după ce s-a aprobat în Consiliul local creșterea prețului gigacaloriei,
într-un an în care toate celelalte prețuri au scuzut, după ce noi am fost de acord, în mare, cu
planul de restructurare al RADET-ului, am dori ca să nu perpetuăm...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Am dori ca să nu perpetuăm la nesfârșit, așa, ca un fel de resuscitare a unui caz
clinic, să-i spunem, definitiv...Am dori o pauză de 5 minute, înainte să se voteze.
D-na Marioara Cojoc
Supun la vot...
Dl.Decebal Făgădău
Ce să supunem?! Pauză de cinci minute!
D-na Marioara Cojoc
Practic....teoretic...Supunem la vot.
Cine este pentru pauza de cinci minute?
Consilierii sunt de acord cu pauza de cinci minute.
-

X-

D-na Marioara Cojoc
Cele cinci minute s-au epuizat. Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să reveniți,
să vă ocupați locurile! Înainte de a trece la procesul de vot, vă anunț că la art.1 din proiectul
de hotărâre, punctul B, alin.2 – Ipoteca imobiliară asupra conturilor curente și cu afectațiune
specială, deschise la Banca Transilvania, pentru o valoare de minim 16000 ”mii” lei se va
completa. ”Mii” aceasta este completarea.
Se fac comentarii în sală.
D-na Adriana Arghirescu
Numai puțin, aș dori să iau cuvîntul...!
D-na Marioara Cojoc
Vă rog! Domnule primar, și noi suntem la fel de preocupați și îngrijorați de situația
acestui...cerc vicios în care ne aflăm: RADET, CET, consumator. O singură întrebare aș
vrea să vă pun. Această sumă de zece milioane de lei, avem garanția că ne ajunge și că nu
vom mai avea nevoie să luăm un alt credit?
Dl.Decebal Făgădău
La această suma s-a ajuns urmare a solicitărilor de plată venite din partea
Electrocentrale. Ei au datorii către furnizorii de gaz și datorii către alți furnizori, și le-au
însumat și au făcut o prognoză. Ei au spus că sunt, undeva în jur de nouă milioane și....Cât?
D-na Ioana Tănase
Nouă milioane nouă sute.
Dl.Decebal Făgădău
Nouă milioane nouă sute. Tocmai pentru a nu fi necesară o altă revenire, o altă
hotărâre de consiliu local, să prezinți alte hârtii la bancă, noi am spus, domn᾿e, hai să
contractăm, concret, un credit de 10 milioane; plătim ceea ce este urgent, pentru cei de la
Electrocentrale. Ei și-au dimensionat, o dată, necesitățile, doi, ei și-au făcut o ordine a
priorităților. Noi nu facem altceva decât să le răspundem, ca un semn de bună credință în
interpretarea acestei relații. Și-așa, cum a zis foarte bine...ea, ușor, ușor s-a transformat întrun cerc vicios. Pentru mine este....o privesc detașat, e doar o soluție tampon, doar că nu
trebuie să fim rigizi și să încercăm să privim doar din punct de vedere al RADET-ului sau
doar din punct de vedere al Electrocentrale. Cred că interesul, dat și de starea vremii, este ca
acest sistem să funcționeze în această iarnă. Nu avem soluții și nici nu avem soluții pe un
termen lung, pentru că CET-ul, Electrocentrale are în proprietate atât partea de producție, cât
și partea de transport. Nu v-ascund faptul că am avut, cred că, peste 20 de întâlniri cu
instituții financiare, și aici fac referire la BERD, BEI cât și cu posibili investitori care văd în
Constanța o piață cu o oportunitate uriașă de a investii în energii regenrabile, o piață care
încă are un număr bun de consumatori în ceea ce privește sistemul de termie centralizată. Și,
de altfel, veți vedea că toate directivele europene converg spre o adaptare a cadrului
legislativ, astfel încât să fie în continuare sistemul centralizat în detrimentul sistemelor
individuale. Și, haideți să fim realiști, așa se întâmplă cam peste tot în lume. Noi suntem
acum într-o situație despre care 26 de ani s-a vorbit doar de pe poziție de forță. Adică, cei de
la Electrocentrale, indiferent cine a condus ministerul, veneau și puneau presiunea pe
RADET, RADET venea și punea presiune fie pe consumatori, fie pe bugetul municipal, dar
nimeni nu venea cu o soluție. Am avut, la întâlnirea despre care vă vorbeam, o discuție
aplicată cu domnul ministru al energiei, un om care cunoaște foarte bine sistemul energetic

național, și am convenit că principala preocupare trebuie să fie funcționarea sistemului
pentru acest sezon rece; doi, după ce așezăm lucrurile, să ne aplecăm și să identificăm
soluții, astfel încât să ieșim din această situație de monopol natural. Soluția? Sigur, poate să
fie o investiție municipală, poate să fie investiție privată, poate să fie un parteneriat publicprivat, poate să fie o modernizare și o retehnologizare a CET-ului, doar că lucrurile terbuie
să le privim într-o ordine firească. Nu am nici o garanție că nu vor veni cu alte pretenții cei
de la Electrocentrale. Cert este că ei ne-au cerut această sumă, noi le-o achităm și, practic, nu
vor avea nici un fel de scuză în a furniza energie termică pe durata sezonului rece.
Din prognoza noastră, că și asta mi se pare important să vă spun, pentru a
subvenționa gigacaloria, neluând în calcul nici o altă creștere, pe durata sezonului rece 20162017 este necesar un efort bugetar de, aproximativ, 15 milioane de Euro. Asta ca să știm la
ce ne așteptăm în momentul în care vom discuta rectificarea bugetului și aprobarea prețului
local de facturare a gigacaloriei. Dar, în orice caz, nu pot să stau nepăsător și să văd cum
vine vremea rece și să nu încercăm să facem ceva, pentru că dinstre Electrocentrale am văzut
mai mult o atitudine pasivă, nicidecum una pro-activă. Ori, dacă nu vom ajunge la o soluție
funcțională în condițiile actuale, probabil că va urma și la noi ceea ce a urmat în București.
D-na Marioara Cojoc
Trecem la vot?
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Numai puțin, vă rog frumos! Înainte de a trece la vot, domnule primar, situația asta
nu știu dacă se întâmplă peste tot în lume. Eu cred că există intrumente de a achiziționa
...instumente financiare, iar unul dintre ele este cashton-ul. Nu l-am inventat eu, nu l-ați
inventat nici dumneavoastră, da!? Ideea este că în această situație s-a ajuns pentru că nu
există o previzionare. Da? Întrebarea este: ce ne face să...
Dl.Decebal Făgădău
Asta e părerea dumneavoastră, că nu există o previzionare! Și nu știu pe ce vă bazați.
Întrebați-vă colega, că a văzut toate previziunile și toate situațiile de la RADET.
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Ne faceți să credem că peste două luni...
Dl.Decebal Făgădău
Asta e o declarație politică, așa...
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Sau peste trei luni, putem să venim...da?, să ne constituim...pentru o altă sumă, într-o
ședință de îndată. Nu la modul ăsta! Cred că puteam să avem și noi o transparență asupra
sumelor, puteam să știm și noi...
Se fac comentarii în sală. (Votăm astăzi sau ce facem?)
D-na Marioara Cojoc
Sunt puncte de vedere.
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Votăm astăzi, dar, totuși, sunt puncte de vedere!

D-na Marioara Cojoc
Le-am luat în...și au fost notate. Le-am luat în vedere și supun la vot unicul punct de
pe ordinea de zi.
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Avem 16 voturui pentru.
D-na Marioara Cojoc
Cine este împotrivă? Se abține cineva?
Se fac comentarii în sală. (Deci,liberalii nu vor căldură pentru cetățeni!)
D-na Marcela Enache
Avem 11 abțineri.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frumos! Declar închisă ședința de îndată de astăzi. La revedere!
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Marioara Cojoc
SECRETAR,
Marcela Enache

