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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 18.09.2014, orele 11°°, în şedinţa Consiliului Local al Municipiului 
Constanţa, convocat de îndatǎ. 
 La şedinţă participă:  20  consilieri ( absenţi: dl.Dede Perodin,dl.Chesoi Tudorel,  
dl.Ciorbea Valeriu, dl.Lixandru Virgil,  dl.Matei Radu Bogdan, dl.Roman Iustin şi d-na Tuşa 
Sorina), dl. primar Radu Ştefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache precum  şi funcţionari 
publici din aparatul propriu de specialitate  al Primarului, invitaţi şi reprezentanţi ai mass-mediei.  

Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform HCL nr.182/2014, de dl.Candindatu 
Gabriel. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Bună ziua, stimaţi colegi! Şedinţa este statutară, suntm prezenţi 20 de consilieri. După 
cum ştiţi, e  o şedinţă convocată de îndată, cu un singur punct pe ordinea de zi: 
 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2014.” 
 - iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 

 Materialele le-aţi primit pe e-mail, alaltãieri, din câte ştiu. Dacã sunt ceva comentarii 
vizavi de proiectul în sine? Dacă nu, putem sã supunem la vot… 

 
Se fac comentarii în sală. (Explicaţii, domnule primar....) 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Să explice domnul Făgădău. 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Vă spun eu despre ce este vorba. 
 
Dl.Gabriel Candindatu  
Vă rog! 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Deci, urmare Ordonanţei 9/2014 se alocã de la bugetul de stat, sume, din defalcãri de 

TVA, pentru a plãti…pentru a stinge nişte plãţi restante. În urma acestei ordonanţe, am primit 
decizie de la Direcţia de Finanţe prin care ni se comunicã suplimentarea prevederilor, defalcate 
din TVA, pentru echilibrare în sumã de 18.544.960 lei. Aceaste sume, de fapt, sunt nişte datorii 
pe care Primãria le are înregistrate datoritã nevirãrii de subvenţii de la bugetul de stat din anii 
anteriori. Drept urmare, întrucât ENEL-ul….ELCEN-ul are datorii foarte mari cãtre bugetul de 
stat, ele pot fi compensate, astfel încât, banii vin de la bugetul de stat ca sume defalcate din TVA 
şi se vor plãti mâine cãtre RADET, RADET-ul, mai departe, cãtre ELCEN  şi Elcel-ul cãtre 
bugetul de stat. Deci, este un circuit. Şi, conform Ordonanţei 9, dupã ce vine decizia de la 
Finanţe, în termen de 3 zile suntem  obligaţi sã facem rectificarea de buget, pentru ca tot astãzi 
sau mâine, cel mai târziu, sã se vireze şi sumele. 
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Dl.Decebal Fãgãdãu 
Domnule preşedinte,  vreau sã mai fac o completare sau, mai bine zis, o explicitare. 
 
Dl.Gabriel Candindatu  
O.K.! Vã rog! 
 
Dl.Decebal Fãgãdãu 
Bunã ziua, dragi colegi! Dupã cum ştiţi, de-a lungul vremii, sistemul energetic, în ceea ce 

priveşte alimentarea cu energie termicã, a funcţionat dupã urmãtorul principiu. Se stabilea de 
cãtre ANRE un preţ de vânzare…un preţ de producţie. Venea Guvernul  şi spunea cam cât poate 
sã subvenţioneze şi se stabilea un  preţ de vânzare cãtre populaţie. La acest preţ, autoritãţile 
locale veneau şi mai acordau o subvenţie. Dacã populaţia din Constanţa şi Consiliul local au 
respectat întotdeauna aceste plãţi, respectiv plata facturii, iar Consiliul local plata subvenţiei, 
Guvernul, pânã în momentul în care a hotãrât sã elimine de tot aceastã subvenţie, nu a plãtit, fie 
la timp, fie de loc aceastã subvenţie. Aceasta a fost folositã ca un instrument politic, dupã cum 
bine ştiţi. Este un lucru de nototrietate. Şi am ajuns la nişte situaţii ridicole, în care ne uitam unii 
la alţii cum se creazã dobânzi, penalitãţi: Consiliul local cãtre RADET, RADET cãtre CET şi 
CET cãtre Ministerul de Finanţe pentru cã Guvernul nu plãtea. Guvernul nu are mecanisme prin 
care sã te scuteascã de dobânzi şi penalitãţi, pe care el le-a generat, astfel încât, pe data de 30 
august, pentru a doua oarã…Am mai încercat acum doi ani împreunã cu doamna Frigioiu şi cu 
fostul prefect Bogdan Huţucã, cel care înţelegea perfect aceast mecanism de finanţare şi care ne-
a sprijinit la momentul respectiv, sã facem aceastã compensare. Nu s-a putut. Vreau sã vã spun 
cã aceste 18,5 milioane lei, adicã vreo 5 milioane de Euro, au generat tot pe atât dobânzi şi 
penalitãţi, pe care nu le putem şterge. Este o nedreptate pe care, ulterior, am încercat sã o 
îndreptãm. În Guvernul Boc, nu s-a putut. În Guvernul Ponta, vineri, 29 august, am avut o 
întâlnire cu doamna ministru a finanţelor în care i-am explicat aceste probleme cu care se 
confruntã municipiul Constanţa şi municipiul Bucureşti şi atunci am demarat acest proces de 
compensare având suport legal. Vor rãmâne multe asemenea datorii negenerate de noi. Rãmâne 
ca noi sã spãlãm mulţi morţi, dar important este cã: 1, ca şi act politic, iatã cã Guvernul Ponta 
îndreaptã o nedreptate a Guvernului Boc; 2,  cã lucrurile sunt pe un drum destul de bun, în ceea 
ce priveşte relaţia furnizor client, adică ELCEN-RADET, asta pentru cã tot se întreabă lumea ce 
se întâmplă cu sezonul rece; 3 că domnul primar Radu Mazăre are, în continuare, pe agendă, 
subiectul preţului la gigacalorie. Vă mulţumesc! 

 
Dl.Gabriel Candindatu  
Da, şi noi vă mulţumim pentru completări. Deci, trecem la procedura de vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 20 de voturi pentru. 
 
Dl.Gabriel Candindatu  
Deci, 20 de voturi pentru. Mulţumim! Mai e ceva de spus? Nu. În cazul acesta, declar 

închisă şedinţa. Vă mulţumesc pentru participare! 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ, 
SECRETAR, 
               Gabriel Candindatu 

           Marcela Enache 


