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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 17.01.2012, orele 12,00, în şedinţa  convocată de îndată   a Consiliului 
Local al Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  24 de consilieri (absenţi, motivat: dl.Cupşa Ovidiu, dl.Dobre 
Mircea şi dl.Decebal Făgădău) dl.primar Radu Ştefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, 
funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate  al Primarului, invitaţi şi reprezentanţi ai 
mass-mediei.  
 Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.295 din 
15.12..2011, de domnul consilier Popescu Răducu. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Bună ziua! Începem prima şedinţă a acestui an, cu un număr de 24 de consilieri 
prezenţi; trei consilieri absenţi, motivat.  Avem un convocator cu trei puncte . 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Câte avem? 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Trei puncte, trei proiecte de hotărâri. Supun la vot convocatorul cu cele trei puncte. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Trecem la primul punct al convocatorului: 
 “Proiect de hotăr 
Re privind modificarea  HCLM nr.292 din 29.11.2011 privind aprobarea de ajutoare 
pentru energie termică, în conformitate cu OUG nr.71/31.08.2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece.” 
 - iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Haideţi să vă fac eu o foarte, foarte scurtă prezentare a ceea ce se întâmplă, privitor la 
subvenţie şi la banii pe care noi îi acordăm populaţiei până în momentul  acesta, până astăzi. 
Până astăzi, avem, număr de cereri, pentru RADET, de subvenţionare…asta însemnând de la 0 
lei până  la 1300 pe membru de familie, deci, cum am avut până acum subvenţie, puţinul de la 
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Boc şi grosul de la noi, 33 de mii de solicitări, de apartamente. Asta înseamnă,  aproximativ, 75 
de mii de persoane: beneficiază. Mai avem la lemne 2000 de solicitări, care înseamnă 5000 de 
persoane, la butelii 43 şi la electric 106 cereri. 
 Cu aproximaţie, din totalul banilor pe care noi îi aveam alocaţi în buget pentru a asigura 
subvenţia în această iarnă, şi care totalul banilor înseamnă aproximativ 400 de miliarde vechi, 
adică aproximativ 9 şi ceva spre 10 milioane de Euro, pe cererile de până acum înseamnă să 
cheltuim 67% din sumă. Noi am convenit, de comun acord, dumneavoastră aţi fost de acord la 
propunerea mea, ca să nu facem economie din aceşti bani. Aşa se face că am mai extins cereri, 
am mai extins tranşele, am mai extins cuantumurile  de subvenţie, acum o lună, spunând că ne 
adaptăm şi ne corectăm în aşa fel încât să picăm pe suma respectivă, neputând să anticipăm, ca 
şi calcule, dinainte. 
 Ăsta este motivul pentru care astăzi vă supun atenţiei majorarea tranşelor aşa cum le 
aveţi….Nu ştiu, le aveţi în tabele? 
 
 Se fac comentarii în sală. (Da, da.) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Majorarea tranşelor pentru…discutăm de RADET acum…În primul rând, înainte de 
majorarea tranşelor,  aş vrea să vă spun că vreau să majorăm cu 5 procente cuantumul 
subvenţiei, pe care-l acordăm. Şi vedeţi în coloana din dreapta, pentru cei care au de la 786 la 
840, pe membru de familie, noi acordam până acum 45% din factură, din valoarea facturii şi 
vreau să acoperim 50%. Şi, conform coloanei din dreapta, pentru cei care au de la 840 la 900, 
acordam 40% şi vreau 45%. De la 900 la 110….1100, da…cu câte 5 procente să creştem până 
la …..Alo, muppets ! Trebuie să vorbesc mai tare…. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Şi vreau să mai creştem, şi cu asta cred că vom termina, după calculele mele, o să 
terminăm suma, ca şi tranşe a venitului pe membru de familie până la care să acordăm 
subvenţie, de la 1300 la 1400 şi să acordăm 30% din valoarea facturii şi de la 1400 la 1500 – 
25% din valoarea facturii. Eu cred că este cât de cât decent. Adică, o familie de doi oameni cu 
un copil ar trebui să aibe venitul, pe hârtie, 45 de milioane. Pe hârtie! 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Mai mult decât decent. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Mai mult decât decent, nu!? Net în casă. Pentru persoane singure, la fel, creştem cu 5% 
şi înfiinţăm încă două tranşe: de la 1600 la 1700, unde vom subvenţiona cu 30% şi de la 1700 
la 1800  cu 25% din factură. Am convenit cu birourile de specialitate ca, în mod excepţional, 
pe ianuarie, să prelungim termenul de depunere până în data de 31, ca să prindă lumea şi luna 
ianuarie. Deci, cei care erau în tranşe şi le creştem procentul, nu trebuie sămai depună nimic; 
cei care sunt în cele două categorii nou înfiinţate care se subvenţionează, adică de la 1300 la 
1500 pe familie şi de la 1600 la 1800 persoane singure, au tim până la sfârşitul lunii ianuarie 
săvină să depună cererea şi primesc subvenţii inclusiv pe luna ianuarie. 
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 La lemne de foc, situaţia este acceaşi. Majorăm  cu 200 de lei pentru membru de 
familie şi 200 de lei pentru persoane singure şi pentru aceste tranşe le acordăm jumătate de 
tonă. Pentru cei care, ştiţi că am aprobat o hotărâre de consiliu, care nu îndeplinesc criteriile lui 
Boc, fie au maşina mai mare, fie mai au o proprietate la ţară, fie mai au…şi am spus că le 
subvenţionăm 25% din factură, e valabil şi la ei creşterea de procent de cuantum.  
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu ştiţi despre ce-i vorba?! Păi, sunt nişte criterii în care trebuie să se încadreze. Şi am 
spus că sunt anumite situaţii în care omul mai are o casă părintească la ţară, şi nu se încadrează, 
şi atunci, am spus: tuturor celor care se încadrează ca venit, dar nu se încadrează în celelalte 
criterii, le subvenţionăm 25%. E valabil şi pentru ei. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Când se dau lemnele de foc?) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Lemnele de foc? Începe,  distribuirea lor, de mâine. Asta-i tot ce vroiam să…ăsta-i 
proiectul. Întrebări, dacă aveţi? Cu asta, cred că acoperim toată suma. Sper să nu ieşim din ea. 
Sper să n-o depăşim, pentru că sunt….Noi avem 33 de mii de cereri, da’ , unii din lejeritate, 
alţii din lene, alţii din neştiinţă, n-au depus şi când a venit factura la fundul lor au început să 
vină să depună, acuma. Numai ieri depuseseră 350, nu-i aşa? 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Şi cei care vin, după data asta? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 După care dată? 
 
 Dl.Constantin Matei 
 După ce luăm hotărârea… 
 
 Se fac comentarii în sală. ( E până pe 31 ianuarie…) 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Până în 31,  câţi sunt? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Pe nişte calcule şi pe nişte estimări. N-avem de unde să ştim câţi sunt. Dacă ei se 
încadrau şi n-au depus să ia subvenţia pe decembrie şi o depun acuma,  o iau pe ianuarie, 
februarie, martie. Dacă vin în februarie, o iau numai pe februarie şi martie. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu, păi, da’ n-ai cum. Facturile sunt emise, sunt calculate. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Poate presa vrea să întrebe ceva? Poate are vreo nelămurire…? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu ştiu… Nu e, c-au înţeles!  
 
 Dl.Felix Stroe 
 Nu, în ideea, domnule primar, dragii colegi, în sensul că sunt eforturi extraordinare care 
se fac pentru oameni, pentru oamenii care sunt nevoiaşi, pentru oamenii care sunt pe 
stradă…Pentru că nu sunt pe stradă numai vagabonţi. Pot fi 1%... Şi atunci, eu cred că ar trebui 
ca, într-un spirit de parteneriat loiat care a fost tot timpul între Consiliul Local Constanţa şi 
presă, indiferent de orientarea patronatului care guvernează presa respectivă, să informăm 
obiectiv şi correct cetăţenii. Şi să-i informăm obiectiv şi corect şi când greşim şi când sunt 
lucruri extraordinar de bune pentru oameni. Şi fac un apel la presă, poate sunt întrebări, ca să 
vedem şi noi în presă…Mi-aş dori, ca cetăţean din Constanţa, să citesc în toate ziarele, de 
exemplu, fără deosebire de culoarea cernelii, să citesc aceste lucruri bune pe care le face 
Consiliul Local. Mulţumesc! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Citeşte numai într-o anumită parte a presei. Întrebări, dacă mai sunt? 
 
 Dl.Victor Manea 
 Dar nu era mai simplu şi mai uşor de calculate dacă acordam o subvenţie generală, 
pentru toată lumea… 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Aşa am spus şi eu, dar a explicat domnul primar o dată… 
 
 Dl.Victor Manea 
 Când…Şi eram siguri: ne ajung banii sau îi depăşim. Pentru că aşa, stăm tot cu… 
şedinţa următoare, pot să pun pariu, că mai intrăm o dată să mai facem…. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Era mai simplu, dar nu era mai corect…) 
 
 Dl.Victor Manea 
 O secundă, că eu nu mă duc la …. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Domnu’ Manea, doriţi să spuneţi ceva. Vă rog, aveţi cuvântul! 
  
 Dl.Victor Manea 
 Eu am ascultat cu atenţie…N-ar fi mai bine să dăm o subvenţie….pe întreaga populaţie 
din Constanţa, cu 10%? Pentru că eu vă spun, sunt multe cazuri în care nu se încadrează 
nicăieri, da? Au mari probleme cu…. 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, înseamnă că au venituri mai mari decât limitele astea, nu?! 
 
 Dl.Victor Manea 
 Au venituri mai mari sau nu se încadrează. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, nu, că, dacă nu se încadrează, le subvenţionăm cu 25%. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Nu cu 25. Eu am spus cu 10% să subvenţionăm noi toată suma, să o plătim noi 
RADET-ului, că şi aşa are probleme la încasat, şi restul să venim pe ce am avut până acuma. În 
modul ăsta putem şi calcula cel mai simplu,  că avem cererile deja depuse, vedem ce înseamnă 
cei 10% pe întreaga cantitate furnizată de RADET…. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu înţeleg. Dacă vreţi să fiţi mai explicit, pentru că nu înţeleg cum propuneţi 
dumneavoastră. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, da’ nu-nţeleg! Matematic, nu ştiu… 
 
 Dl.Victor Manea 
 Subvenţionam 10% din suma pe care trebuie să o plătească… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Pentru toată lumea? Indiferent, sărac, bogat?! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Victor Manea 
 O secundă! Ascultă-mă puţin! Păi, da’ am restul de subvenţie, că mă duc la ăla cu 3 
milioane… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Păstrez aceleaşi cereri pe care le am avut până acum. De acum încolo vin şi spun: 
subvenţionez 10% din întreaga sumă, la toată lumea. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu, nu, nu ne-ajunge 10…Atenţie! Alo!?! Haideţi să facem un dialog. Noi am spus că 
pentru cele două tranşe nou înfiinţate o să subvenţionăm cu …ia să vedem, cât am scris aici, cu 
30 şi 25%. Dacă faceţi un calcul, pe restul care rămân, dacă am lua suma asta s-o distribuim 
otova pentru toţi, înseamnă să subvenţionăm pentru toţi cam cu 3%, 4% maxim. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Nu ştiu… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, eu ştiu. Dumneavoastră nu ştiţi, eu ştiu! 
 
 Dl.Victor Manea 
 Domnule primar, hai să ne gândim… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da… 
  
 Dl.Victor Manea 
 Că, cu 25%, cât a alocat Primăria, şi 25% cât a alocat Guvernul,  subvenţionam întreaga 
sumă, anul trecut, cu 50% pentru toată lumea. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da… 
  
 Dl.Victor Manea 
 Plus, pentru cei care n-aveau venituri, subvenţionam aproape integral până la… nu ştiu 
ce sumă, da? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Suma Guvernului şi a Primăriei era de aproape 800 de miliarde. Partea statului era de 
400 de miliarde pe an şi acuma, partea statului va fi, probabil, de 100 de miliarde. Atenţie! 
 
 Dl.Victor Manea 
 Am înţeles, da’eu nu vă cer să subvenţionăm cu 50%.  
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da’ ce-mi cereţi, domn’e?! 
 
 Dl.Victor Manea 
 Am zis să subvenţionăm cu 10%. 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, şi de unde-s….banii? 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Poftim? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 De unde-s banii, domnu’ consilier? 
 
 Dl.Victor Manea 
 Păi, eu cred, matematic, pe o regulă de trei simple, că ne-ajunge. Dacă  subvvenţionăm 
suma cu 10% nu cu 50% şi păstrez subvenţiile pe care le-am avut până azi. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu, nu înţeleg. Ce subvenţii am avut pe luna…Dumneavoastră, poate nu înţelegeţi 
fenomenul. Eu vă rog să mergeţi şi să studiaţi cifrele. Şi vă spun aşa: anul trecut, pentru 
subvenţia generală, Primăria punea 400, Guvernul punea 400. În plus, pentru categoriile 
defavorizate, Guvernul mai punea încă vreo…40 de miliarde. Deci, sumele sunt, aproximativ, 
egale. Anul ăsta, Guvernul mai pune, maxim, ăia 40 de miliarde! Deci, noi avem deficit de 400 
de miliarde. Pentru categoriile defavorizate, să compensăm ce nu pune Guvernul, a trebuit să 
punem noi. Deci, la categoriile defavorizate a fugit 66 % din sumă. 67%. Ce-a mai rămas, 30% 
din sumă, pentru cele două clase pe care le-am pus, noi am estimate să ne-ajunge să 
subvenţionăm cu 25-30%. Dacă nu mai fac aceste două categorii şi iau rămăşiţa de sumă 
rămasă, adică, din 40 de miliarde, 67% înseamnă vreo 100 de miliarde, şi o răspândesc egal 
pentru toţi ceilalţi, o să subvenţionez cu 4-5%. E matematică. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Deci, domnilor, haideţi să…Regula de trei simple spune aşa: 800 de miliarde, 
subvenţionam 50% plus diferenţele alea pentru cei care n-au… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da… 
 
 Dl.Victor Manea 
 500 de miliarde cât la sută subvenţionez? Facem calculul matematic , şi vedem cu ce…. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, ia faceţi calculul matematic! 
  
 Dl.Victor Manea 
 Peste 25%. 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Adică, dumneavoastră spuneţi că eu şi cu Marcela, care calculăm…tot compartimentul 
Primăriei, suntem proşti şi dumneata eşti mai deştept, că o faci cu regula de trei simplă! 
 
 Dl.Victor Manea 
 Haideţi să nu ne certăm, că nu vreau să ne certăm, vreau să găsim o soluţie. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, ce soluţie să găseşti, dacă bugetul aşa e?! Vorbeşte cu directorul financiar! 
 
 Dl.Victor Manea 
 Eu am mai văzut bugetul şi la începutul anului… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Dacă nu mai sunt alte întrebări şi alte discuţii, supun… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Las’ că….Auzi ?! Stai, mă, ca să-i explic eu, domnului… Ce nu… 
 
 Dl.Victor Manea 
 Ce nu-nţelegeţi?! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, nu-nţeleg “ ce nu-nţelegeţi”!? 
  
 Dl.Victor Manea 
 Păi, e simplu. Nu mai am 800, iau 500 de miliarde. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Aşa… 
 
 Dl.Victor Manea 
 Cu 500 de miliarde nu subvenţionez 50% cum subvenţionam anul trecut, subvenţionez 
10-15%, pe întreg, otova… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Şi sărac şi bogat!?! 
  
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Păi, da. Încă o dată, bogaţii nu stau la bloc, nu se încălzesc în sistemul centralizat… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Victor Manea 
 Şi, încă o dată…Domnilor, eu am înţeles de ce statul, până anul trecut…Băsescu n-a 
mai înţeles! Subvenţionează statul… centralizat. Ca să-l susţină, domn’e, că pierderile care le 
avem…Toată lumea care stă la bloc, plăteşte pierderile CET-ului. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Domnu’, noi subvenţionăm până la 15 milioane venit pe membru de familie. 
Dumneavoastră ce-mi propuneţi, să-l subvenţionez pe ăla cu 40 de milioane… 
 
 Dl.Victor Manea 
 Să-l subvenţionez şi pe ăla cu 16, să-l subvenţionez şi pe ăla cu 17…. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Şi înseamnă să iau de la ceilalţi, de la săraci, nu!? 
 
 Dl.Victor Manea 
 Da’ nu iau de nicăieri… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, de unde-s banii? 
 
 Dl.Victor Manea 
 Păi, chiar nu….? Eu cred că putem s-o facem. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Cum? 
 
 Dl.Victor Manea 
 Stăm de vorbă, pe buget, şi… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Staţi de vorbă, pe buget, şi spuneţi! 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Aşa este, trebuie să stăm de vorbă pe buget, să ne documentăm şi să facem un 
amendament. Dar trebuie să venim cu cifre… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Luaţi dumneavoastră, dacă sunteţi atât de preocupat, şi discutăm problema asta de trei 
luni, luaţi dumneavoastră bugetul…Eu v-am spus aşa: suma care era prevăzută în buget o 
împărţim în această manieră – mai mult către săraci şi începem să descreştem către cei cu 
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veniturile mari. Dumneavoastră veniţi şi îmi spuneţi, sigur că şi eu aş vrea să-i subvenţionăm 
pe toţi şi cu tot, să nu mai plătească nimic, dacă se poate… 
 
 Dl.Victor Manea 
 Nu… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi?! Da’ intraţi atunci, luaţi bugetul, dacă sunteţi preocupat, uitaţi-vă, veniţi şi ridicaţi-
ne cifre în faţă. Că noi, aici, discutăm…eu discut după ce am făcut analize, şi au muncit 
oamenii ăştia săptămâni întregi, pe suma existentă. Şi am împărţit-o, am venit cu cifre, v-am 
spus câte cereri, pe venit pe membru de familie, pe tranşe, pe nu ştiu ce. Dumneavoastră îmi 
spuneţi cu regula de trei simplă după ureche. Nu merge! Primăria nu se conduce după ureche! 
 
 Dl.Victor Manea 
 După matematică, domnu’… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Care-i matematica, domn’e?! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Valentin Pârvulescu 
 Domnule consilier, da’ e simplu. Faceţi un proiect de hotărâre, discutaţi cu Direcţia 
financiară, îl discutăm în… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Comisie… 
 
 Dl.Valentin Pârvulescu 
 Îl discutăm în comisie, îl discutăm în şedinţa de consiliu viitoare, aia ordinară, şi, dacă e 
în regulă şi consilierii sunt de accord, îl votăm. Acuma e o discuţie, nu-i altceva. 
 
 Dl.Victor Manea 
 E o discuţie, asta încerc şi eu să spun. Că nu mă apuc acuma să intru eu în…bucătăria… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, intraţi! 
  
 Dl.Victor Manea 
 Doamnei director, să-i fac calcule! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 O secundă! 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Ia stai , mă, că…Ce…? De ce..? Ce spuneţi, domnu’… că n-am înţeles, mai spuneţi o 
dată?! 
  
 Dl.Victor Manea 
 Spune că e Ordonanţa…70 care nu ne permite. Da’ eu spun că Bucureştiul a reuşit s-o 
facă, că are un buget foarte mare…. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Aşa, şi ce propuneţi!? Deci, dumneavoastră…ca să înţeleg eu, propuneţi să luăm din 
altă parte, să majorăm această sumă…? 
 
 Dl.Victor Manea 
 Nu să luăm. Noi, acuma… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci, dumneavoastră propuneţi să împărţim altfel suma de subvenţie. Asta propuneţi? 
 
 Dl.Victor Manea 
 Ce a mai rămas. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Patru sute?…Care domn’e? Deci? Încă o sută de miliarde? 
 
 Dl.Victor Manea 
 Deci, 5% din 500 de … 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, vorbiţi, domn’e cu cifre! 
 
 Dl.Victor Manea 
 Aţi spus că până acuma s-au împărţit 67%?! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Au rămas 33%... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da, din 400. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Deci, plus o sută a Guvernului, nu? Ăia nu… 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu, domn’e, aia s-a mai împărţit o dată, domnu’…. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Aia este pentru cagtegoriile defavorizate. În plus faţă de aia, noi am mai venit cu 300. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Deci, 33% din 400 de miliarde. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Aşa, deci o sută de miliarde. Şi cum propuneţi să-i împărţim? 
 
 Dl.Victor Manea 
 Suma aia o împărţim pe întreaga subvenţie…. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Să o dăm RADET-ului, ca să scadă factura…) 
 
 Dl.Victor Manea 
 Exact, domnule,  scade factura…şi nu mai e 331, e 300 gig…şi acoperă la toată 
lumea.Eu cred că şi cetăţeanul care contribuie…Deci, cei pentru care propun eu să le 
mărim….să le subvenţionăm, să le arătăm că suntem şi noi cu ei, contribuie la bugetul local… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Contribuie toţi! 
 
 Dl.Victor Manea 
 Nu. În special ăştia, care plătesc contribuie. Ăia, care îi subvenţionăm total nu 
contribuie, cu aproape nimica,  că n-au de unde oamenii.. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Atenţie, noi subvenţionăm şi în funcţie de consum.E un alt 
criteriu…) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, domnu’, puneţi mâna şi faceţi calculele, vedeţi câte…Deci, ele…La RADET, sunt 
80 şi ceva de mii de apartamente. La ora actuală, pe suma consumată, avem 30 şi ceva de mii 
de cereri. Deci, rămân 50 şi ceva de mii de apartamente. Dumneavoastră porpuneţi să împărţim 
100  de miliarde la 50 de mii de apartamente. Iar eu am venit şi v-am spus să mai facem două 
tranşe, două categorii în care să venim şi să subvenţionăm între 25 şi 30%. Deci, asta-I 
diferenţa de opinie. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Păi, intrau şi tranşele astea în cei 10%, nu în 25%. 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, hai să vedeţi că nu iese 10%. Ia faceţi calculul! 
 
 Dl.Victor Manea 
 Nu ştiu, eu cred că iese… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, haideţi să calculăm! Eu sunt dispus să calculăm, să vedeţi că nu iese 10%. 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Dar nu puteţi să faceţi lucrul acesta, pentru că asta înseamnă că o să aveţi un preţ al 
gigacaloriei subvenţionat cu 3, cu 5, cu 10, cât iese din calcul. Şi atunci, toate calculele făcute 
până acum, trebuie raportate la un alt preţ local de referinţă şi, în aceste condiţii se diminuează 
suma de la stat. Trebuie refăcute calculele vizavi de subvenţia acordată faţă de preţul local de 
referinţă de 338. Deci,  de asta vă rog să citiţi Ordonanţa 70, să vedeţi ce condiţii limitative are 
ordonanţa. Pentru că ori faci un preţ al gigacaloriei local de referinţă, cum faceţi 
dumneavoastră referire la alte localităţi, şi atunci îl aplici otova, pentru toată lumea, şi 
procentele Primăriei sau Guvernului se aplică la un alt preţ local de referinţă mai mic, şi atunci 
pierde toată lumea…Deci, nu putem împărţi în două lucrurile…Eu aş vrea să reluăm discuţia. 
Citiţi Ordonanţa 70 şi, oricând doriţi dumneavoastră, după aceea putem discuta. Pe calcule. Pe 
cifre,pe familii, pe apartamente…pe tot. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Atunci, vă spun eu aşa. Facem 10% la toată lumea. Cine vine…Şi vă spun eu că ăia 
bogaţii n-o să vină, că o să le fie ruşine să ia 10%... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Domnu’…bine…Eu cred că am încheiat discuţia. Văd că o ţin cu dumneavoastră ca 
baba cu dracu. Eu nu vreau să dau, celor care au 60 de milioane, subvenţie; aceeaşi subvenţie 
pe care o dau amărâtului de 3 milioane. Asta este politica noastră! Dacă vreţi, votaţi altfel şi am 
încheiat discuţia! 
 
 Dl.Victor Manea 
 Da’ nu e aceeaşi! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Că văd că o purtăm, discuţia, de o juma’ de oră! 
 
 Dl.Victor Manea 
 Da’ nu-i aceeaşi subvenţie… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Cum adică nu-i aceeaşi subvenţie?! 
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 Dl.Victor Manea 
 Păi, ăia cu 3 milioane îi subvenţionez cu 90%... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Aşa… 
 
 Dl.Victor Manea 
 Şi ăia cu… 
 
 Se fac comentarii în sală. (Păi, n-ajung banii…) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 N-ajung banii, domnu’…, n-ajung banii! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Avem un regulament de lucru şi orice consilier lucrează într-o comisie. Este munca 
nevăzută a Consiliului Local. În cadrul comisiei ai dreptul să dezbaţi orice problemă şi să ai o 
iniţiativă., cum a zis domnul Pîrvulescu.  Această iniţiativă…aşa…o aduceţi săptămâna 
viitoare. Dacă nu, facem un campionat de fotbal cu FMI. Hai să lucrăm cum spune 
regulamentul, în comisii. Facem o iniţiativă… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Faceţi calcule! Vedeţi ordonanţa, vedeţi preţul de referinţă, vedeţi ce v-a explicat d-na 
Marcela Frigioiu, că habar n-aveţi, şi, după ce vă informaţi despre astea, faceţi un proiect şi-l 
discutăm aici, nu după ureche! După ureche, nu merge, domnu’…!  
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Supunem la vot? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da, supuneţi la vot, că văd că o lungim… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Supun la vot proiectul nr.1. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Al doilea proiect din convocatorul de astăzi: 
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 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.246/31.10.2011 privind 
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei sub formă de combustibil solid.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Dacă sunt discuţii? 
 
Dl.Dănuţ Moisoiu 
E aceeaşi treabă. 
 

 Dl.Răducu Popescu 
Supun la vot. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 

Şi  ultimul  proiect al şedinţei de astăzi: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.291/28.08.2011 privind 
acordarea de ajutoare pentru încălzire, pe perioada sezonului rece, pentru familiile şi 
persoanele singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat sau 
lemne de foc.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Întrebări? 

 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Încheiem şedinţa Consiliului Local de astăzi. 
 
 
              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
        
                           Răducu Popescu 
                    
 SECRETAR, 
 
          Marcela Enache 

 
 
  
 
 
  
  


