PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 19 octombrie 2017 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 462
/2017 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 12
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul Ciucă
Marius, domnul Gaşpar Constantin şi domnul Comiza Cornel.
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată
cu unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Convenţiei de
finanţare nr. 5540/SB/26.10.2006 privind finanţarea şi
implementarea Programului multianual prioritar de mediu şi
gospodărirea apelor
Domnul Deaconu Adrian prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Toderici Ioan: Când s-a încheiat convenţia printr-un act juridic
s-a prevăzut o clauză de reziliere sau de încetare şi în ce condiţii?
Dl. Deaconu Adrian: Există o clauză de încetare, sunt mai multe
prevederi de încetare a convenţiei, însă prin acordul părţilor, art. 7
din convenţie s-a modificat ulterior printr-un act adiţional, care
spune că încetează convenţia de comun acord. La momentul de faţă şi
având şi litigiu cu constructorul italian este o problemă.
Dl. Primar: Nu cred că asta ar fi o problemă. După cum ştiţi am fost
la Bucureşti, iar doamna ministru nu a întocmit un document prin
care să înceteze convenţia prin acordul părţilor, a preferat să plece
din Bucureşti. Au fost la întâlnire directori care nu şi-au asumat
răspunderea. Au promis în schimb că până la data de 05.10.2017 o
să găsească o cale juridică să încheie Ministerul Mediului convenţia
de finanţare. Până la data de 05.10.2017 am primit un singur telefon
de la Ministerul Mediului, în perioada aceea am fost plecat în
Republica Moldova şi nu au insistat să vorbească cu alt reprezentant
al Primăriei despre această problemă. De doi ani de zile solicităm
Ministerului Mediului încetarea convenţiei de finanţare. Noi am
hotărât să închidem convenţia.
Dl. Deaconu Adrian: La data de 31 decembrie 2017, convenţia îşi
încetează efectele juridice.
Dl. secretar: Dacă pe baza acestei hotărâri nu găsim altă cale, să zică
Ministerul Mediului că este reziliată convenţia, oricum hotărârea îşi
va produce efectele la sfârşitul anului, când nu se va mai prelungii
convenţia. Acesta este primul pas pe care trebuie să îl facem.
Dl. Deaconu Adrian: Studiul de fezabilitate se depune spre aprobare
la Comisia Europeană, care ne cere închiderea convenţiei pentru a
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evita dubla finanţare. În baza la ce să ne acorde finanţarea, dacă nu
există nici un act oficial, decât adrese între Ministerul Mediului şi
Primărie.
Dl. Mărginean Teodor: Probabil Primăria poate accesa nişte fonduri
înainte de închiderea convenţiei. De aceea trebuie făcută hotârărea,
pentru a accesa fonduri şi pentru a înceta producerea efectelor.
Dl. Primar: Putem pierde încă o dată finanţarea, aşa cum am pierdut
şi finanţarea pe POS Mediu. Am emis această hotărâre pentru a da
şansa Apei Târnavei Mari de a depune finanţarea pentru fonduri
europene.
Dl Pop Florentin: Dacă aprobăm hotărârea astăzi, se va închide
convenţia într-un timp scurt?
Dl. Primar: Oricum se va închide, deorece nu se mai prelungeşte.
Dl. Pop Florentin: De la 31 decembrie 2017?
Dl. Primar: Hotărârea îşi produce efectele instantaneu, pentru
obţinerea fondurilor europene.
Dl. Pop Florentin: Hotărârea îşi produce efecte imediate pentru
obţinerea finanţărilor europene, chiar dacă convenţia încetează la
data de 31 decembrie 2017?
Dl. Primar: Da.
Dl. secretar: În hotărâre este specificat că se aprobă încetarea
convenţiei, Consiliul local nu mai vrea convenţia, mai departe vom
vedea ce se va întâmpla.
Dl. Primar: Când s-a încheiat convenţia nu ne-am imaginat că nu va
funcţiona şi o să se aleagă praful de tot, nu există nici măcar un
articol de desfiinţare a convenţiei. De abia în urmă cu doi ani de zile
am reuşit să convingem un director de la Ministerul Mediului, să
pună o clauză în convenţie pentru a putea fi reziliată convenţia.
Până la urmă au pus o singură clauză, care spune că se închide
convenţia cu acordul părţilor. Noi ne dorim să închidem convenţia
pentru că ne-am convins că ne ţine în loc, iar doamna ministru al
Mediului nu a reuşit de atâta timp să facă o adresă prin care să
închidă convenţia, a preferat să plece din Bucureşti în perioada în
care eu aveam audienţă la Ministerul Mediului. A lăsat în locul ei trei
jurişti şi 5 directori, dar nici unul nu era dispus să semneze
convenţia. Au spus că nu îşi imaginau că poate să existe o astfel de
situaţie, că trebuie să facem recepţie a lucrărilor. Legea spune că
trebuie să facem inventar, pe care l-am şi făcut. Toţi directorii de la
minister au refuzat să semneze sub pretextul că nu intră în atribuţiile
lor semnarea convenţiei, ci în atribuţiile doamnei Ministru. După o
oră şi ceva de discuţii au stabilit ca până la data de 05.10 a.c., să
găsească o cale juridică pentru încetarea convenţiei. Sunt convins că
nu au mai adus în discuţie problema aceasta. Din anul 2015 am
înştiinţat Ministerul Mediului că vrem să închidem convenţia, tot din
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anul 2015, Ministerul Mediului încearcă să găsească o cale juridică şi
nici până în prezent nu au găsit nici o cale.
Dl. Gyorffy Iosif: Ce sumă a rămas de rambursat?
Dl Primar: Cred că ar trebui să mai primim de la Ministerul Mediului,
6 milioane de euro.
Dl. Deaconu Adrian: După bugetul iniţial erau 6 milioane de euro.
Dl. Primar: 6 milioane de euro să putem finaliza lucrările. Atât aveam
prevăzut în proiect pentru tot sistemul. Apa Târnavei Mari solicită 10
milioane de euro doar pentru Copşa Mică, iar pentru fiecare comună
încă 1 milion şi ceva de euro. Aproape dublu preţul pentru proiectul
pe care îl vom face.
Dl. Mărginean Teodor: Dacă, unilateral renunţăm la convenţie, mai
primim bani pentru finanţare?
Dl. Primar: Dacă încetăm convenţia vom intra pe fonduri europene,
vom evita dubla finanţare. Dacă Ministerul Mediului vrea să ne de-a
banii pentru proiect trebuie să luăm de la început tot proiectul,
începând cu licitaţie, cu o nouă atribuire, deoarece firmele cu care am
lucrat sunt în faliment sau şi-au încheiat contractul. Procedura de
licitaţie ar dura o jumătate de an.
Dl. Toderici Ioan: Cu Apa Târnavei Mari vom face proiectul? Trebuie
să facă de la început proiectul?
Dl. Primar: Da, au preluat deja proiectul.
Dl. Gyorffy Iosif: Cum a rămas cu predarea?
Dl. secretar: Acest lucru nu s-a finalizat, ne luptăm cu constructorul
italian.
Dl. Primar: Ca predare, una dintre ideile care stă în picioare, juridic,
şi nu va avea nimeni de obiectat, este faptul că noi am făcut
inventarierea lucrărilor, devize de lucrări, recepţia lucrărilor plătite.
Fiecare lucrare a fost decontată, verificată de noi, de Ministerul
Mediului şi de Curtea de Conturi. Fiind plătite, ne aparţine nouă, nu
constructorului italian. Teoretic este a noastră. Dacă legea spune că
recepţia finală înseamnă preluarea unui sistem funcţional, acest
lucru ne încurcă pe noi. Atunci mergem pe ideea că sistemul nu este
functional, dar avem nişte elemente de alimentare, ţevi, canale,
capace, pe care le-am plătit, avem inventar pe ele cu preţul pentru
fiecare. Doamna contabil va prelua toată lucrarea în curs de
implementare în bunurile primăriei, vor intra în posesia oraşului.
Celelalte comune le vor trece pe inventarul lor, ţevi, capace, canale,
tot ce a fost plătit de oraşul Copşa Mică, vor intra în contabilitatea
lor. Fiecare inventar al oraşului Copşa Mică şi localităţilor limitrofe
vor fi predate operatorului Apa Târnavei Mari, le dăm în custodie.
Dl. Toderici Ioan: Fără semnătura constructorului italian, acesta ne
poate acţiona în instanţă.
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Dl. Primar: Constructorul refuză să le predea până nu îi plătim suma
de 10 milioane de euro. Până să fim acţionaţi în instanţă de
constructor, îi vom acţiona noi în instanţă şi o să îi obligăm să
semneze recepţia.
Dl. Toderici Ioan: Acelaşi lucru se poate întâmpla şi cu convenţia,
poate fi acţionată în instanţă.
Dl. Primar: Ca să închizi convenţia prin instanţă durează foarte mult
şi nu vreau să pierd şi finanţarea aceasta, vom face tot posibilul să nu
o pierdem.
Dl. Toderici Ioan: Din anul 2015 putea fi acţionat Ministerul
Mediului în instanţă.
Dl. Mărginean Teodor: Predăm la Apa Târnavei Mari prin custodie,
cum?
Dl. Primar: Prin predare-primire.
Dl. Mărginean Teodor: O să fie tot a noastră?
Dl. Primar: O să fie a noastră, când este gata sistemul, operatorul ne
predă nouă, o preluăm în contabilitate, după care o luăm în
concesiune.
Dl. secretar: Legea 213/1998 a proprietăţii publice prevede că toate
elementele de alimentare cu apă şi canalizare sunt în domeniul public
al UAT-ului unde se află. Vor fi trecute în domeniul public al oraşului,
doar că vor fi operate de Apa Târnavei Mari, dar în proprietatea
oraşului.
Dl. Deaconu Adrian: Podul de la Târnăvioara, la un moment dat a
fost în administrarea Consiliului Judeţean şi nu s-a schimbat forma
de proprietate, a rămas în proprietatea oraşului Copşa Mică. În
perioada lucrărilor a fost dat în administrarea Consiliului Judeţean.
Acelaşi lucru va fi şi cu operatorul Apa Târnavei Mari, proprietatea nu
se va schimba. Nu va fi nici un act de vanzare–cumpărare, donaţie,
comodat sau altă formă.
Dl. secretar: Nu există altă formă, deoarece prin lege, elementele de
alimentare cu apă şi canalizare trebuie să fie în domeniul public. A
fost făcută hotărârea de delegare, dar este un termen suspensiv în
care se prevede că va fi realmente delegarea cănd se va finaliza
proiectul.
Dl. Gyorffy Iosif: Acelaşi lucru este şi la Mediaş. S-au finalizat
lucrările, dar nu au intrat încă în domeniul public al municipiului
Mediaş. După ce vor trece în domeniul public, elementele de apă şi
canalizare vor fi predate operatorului.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
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2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. Apetrei Liviu: Declar şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
APETREI Liviu

SECRETAR
ŞERBAN Dorin

Întocmit
Consilier Relaţii cu publicul
BUHAZI Cristina
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