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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de
21.01.2016.
Lucrările şedinţei extraordinare, de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se desfăşoară în Sala
de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, începând cu ora 1415.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 58 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în data de
21.01.2016. În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum si ordinea de zi propusă a se discuta,
conform prevederilor legale.
La şedinţă participă 19 consilieri în funcție.
Participă la şedinţă domnul Radu Ioan Hanga - Primarul Municipiului Câmpia Turzii.
Este prezent la ședință secretarul UAT, domnul Ștefan Niculae.
Sunt prezenți la şedinţă persoane cu funcţii de conducere din aparatul de specialitate al Primarului, de la societăţile
comerciale şi instituțiile publice de sub autoritatea Consiliului Local, cetățeni și reprezentanţi ai mass-media.
Președinte de ședintă este dna.Uiorean Monica.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - Pentru că au rămas două materiale ce au fost inițial propuse suplimentar pentru
ședința ordinară și nu au fost luate în discuție pe ordinea de zi, pentru a nu vă mai convoca mâine în ședință, potrivit
art.39 alin.(4) din Legea nr.215, convoc Consiliul Local în ședință extraordinară de îndată, pentru că tot suntem aici și
putem discuta aceste materiale, fiind vorba de siguranța alimentării cu energie electrică în continuare, pentru că riscăm
să rămânem, pe oraș, pe servicii publice, fără energie electrică.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - cine a spus acest lucru?
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - doamna Blag vă va face o prezentare.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - Supun la vot ordinea de zi.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Supusă votului, este aprobată cu 19 voturi pentru următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind participarea Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Câmpia Turzii ca
membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri.
2. Prezentarea Deciziei nr.52/08.01.2016 și a Raportului nr.2635/7329/14.12.2015 a CAMEREI DE CONTURI
CLUJ, cu privire la SPITALUL MUNICIPAL “DR.CORNEL IGNA” CÂMPIA TURZII.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre privind participarea Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Câmpia Turzii ca
membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dna. Blag Ioana - Șef Serviciul R.I.A.P. - Valabilitatea contractului de furnizare a energiei electrice este până la
data de 31.01.2016, perioadă după care ar trebui încheiat un nou contract de achiziție publică cu ofertantul desemnat
câștigător.Am ales procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare prin Bursa de Mărfuri
deoarece este o procedură relativ scurtă iar achiziția se poate derula, în opinia noastră, până la sfârșitul acestei
luni.Această situație se datorează faptului că actualul furnizor de energie electrică nu a mai dorit prelungirea
contractului de furnizare până în luna aprilie 2016 și și-a exprimat dorința ca actul adițional să fie încheiat pe o
singură lună.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - dacă nu avem un contract semnat până la data de 31.01.2016 ce se întâmplă?
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Dna. Blag Ioana - din câte știm noi se optează pentru trecerea provizorie la un furnizor de ultimă instanță, nu știu
ce se întâmplă pentru că nu noi gestionăm contractul de furnizare energie electrică, noi facem numai achiziția, din
punctul nostru de vedere trebuie să facem toate diligențele necesare pentru ca furnizarea de energie electrică să fie
posibilă după data de 31.01.2016.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - am întrebat clar, dacă la data de 01.02.2016 nu avem un contract, avem electricitate
pe străzi și la școli?
Dna. Blag Ioana - cred că da, nu pot să vă spun doar ce presupune achiziția, trebuie să întreprindem toate
diligențele necesare pentru ca acest contract de furnizare să aibă cursivitate, prezentul contract se termină la 31.01.2016,
ar trebui ca următorul contract să intre în vigoare la 01.02.2016.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - al doilea contract cine îl aduce?
Dna. Blag Ioana - tocmai asta vă spuneam că nu noi gestionăm contractul.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - cine face contractarea în continuare de la 01.02.2016 ?
Dna. Blag Ioana - Serviciul Achiziții Publice
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - și cine este șeful Serviciul Achiziții Publice?
Dna. Blag Ioana - eu sunt.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - mulțumesc.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - vreau să întreb șeful Serviciului Achiziții Publice de cât timp se știa că acest contract
va expira în luna ianuarie?
Dna. Blag Ioana - din data de 11.01.2016 când am fost notificați de către furnizor.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - dvs. nu știați că aveți acest contract și se termină în luna ianuarie?Furnizorul a
notificat unilateral? Primăria nu știa că se termină contractul și de ce se încearcă evitarea unui proces normal și legal de
achiziție publică cu această procedură prin Bursa Română de Mărfuri?De ce nu facem o achiție publică corectă, prin
licitație, la care să vină toți furnizorii de energie?Pot să spun că dvs. încercați să mergeți la băieții deștepți din energie
sau aveți pe cineva pe Bursa de Mărfuri, pot să spun și treaba asta sau așa poate spune tot municipiul Câmpia Turzii.De
ce nu se face un proces corect de achiziție publică, nu se vrea?
Dl.Secretar Ștefan Niculae - ambele proceduri sunt corecte, nu vreau să insinuați că ar fi ceva ilegal.Una este o
procedură rapidă, mă refer la Bursa de Mărfuri și cealaltă este procedura normală prevăzută de OUG nr.34, pentru că
suntem totuși într-o urgență iar contractul se încheie la 31.01.2016, furnizorul nedorind prelungirea acestuia, pentru a nu
rămâne descoperiți, am considerat să mergem prin procedura rapidă prin Bursa de Mărfuri, care, precizez ,și acesta este
o procedură legală pentru a obține repede contractul și furnizarea de energie.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - nu a fost la dispoziție tot anul 2015, știind că în luna ianuarie expiră contractul, pentru
a face o procedură de licitație publică prin care să cumpărăm curent pentru municipiul Câmpia Turzii?Ați venit și într-o
ședință extraodinară cu tema asta, nu este normal.
Dna. Blag Ioana - contractele de achiziție publică se încheie până la 31.12 a anului, cu posibilitatea de prelungire
pe maxim 4 luni.Am notificat furnizorul de energie electrică, în luna decembrie, pentru încheierea contractului, conform
ordonanței de urgență, pe următoarele 4 luni.În 11.01.2016 am primit notificare potrivit căreia nu dorește prelungirea
contractului decât pentru 1 lună.Vreau să vă spun că anul trecut s-a achiziționat energie electrică prin publicare pe SEAP,
toată procedura a durat 3 luni de zile, a fost licitație publică deschisă, achiziția de gaz a fost tot prin cerere de ofertă cu
publicare pe SEAP și a durat 2 luni și 10 zile.Procedura prin Bursa de Mărfuri este tot o procedură stipulată în OUG
nr.34, care din punct de vedere al realizării necesită o perioadă de timp mai scurtă.
Dl.Haiduc Ioan Cristian - poate s-a modificat OUG nr.34, nu mai este prevăzută posibilitatea încheierii de
contracte multianuale?
Dna. Blag Ioana - pe achiziții publice nu au fost niciodată contracte multianuale.
Dl.Haiduc Ioan Cristian - este vorba de contracte cadru, am să mă interesez dacă mai sunt, am să studiez această
problemă dacă dvs., ca șef de serviciu, mi-ați dat acest răspuns potrivit căruia în OUG nr.34 nu se prevede posibilitatea
încheierii unor contracte multianuale.
Dna. Blag Ioana - ce pot să vă spun este că nu am încheiat nici un contract cadru.
Dl.Haiduc Ioan Cristian - am întrebat dacă există acestă posibilitate, trebuie să cunosteți OUG nr.34 pe dinafară,
am întrebat dacă există prevăzută posibilitatea de a încheia contracte multianuale.
Dna. Blag Ioana - OUG nr. 34 prevede posibilitatea încheierii de contracte cadru, nu știu ce înseamnă la dvs.
contracte multianuale, dar toate contractele de achiziție publică le-am încheiat până la 31.12 cu posibilitatea de
prelungire cu 4 luni conform legislație.Noțiunea de contract cadru există în OUG nr.34 pentru achizițiile publice
repetitive.
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Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - vă asigur că nu vine nimeni să taie curentul în municipiul Câmpia Turzii, este o
sperietoare. De ce nu facem o procedură așa cum trebuie pe SEAP și să luăm curent pe 1 an, pe 10 ani, pe cât doriți.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - eu sunt de acord să mergem pe SEAP dacă dv. nu aprobați formula propusă, dacă
îmi solicitați să merg pe SEAP eu merg pe SEAP.
Dl.Bene Andrei - din experiența mea personală vă recomand BRM, la contractul multianual făcut pe SEAP se
merge cu aceeași ofertă de preț, de pe BRM poți să cumperi cu aproximativ 30% mai ieftin decât oriunde.Pe BRM alegi
oferta cea mai bună la momentul respectiv, se poate compara cu ce este pe licitații publice pentru a aștepta o zi două.
Tendința este foarte clară de scădere a prețului la energie, nu merită să faci un contract multianual.La Bursă sunt forțați
să vină, cei care au energie multă vând și merg cu prețurile în jos.Deci la Bursă câștigăm cel puțin 30% din ce plătim noi
acum.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - pot să cer 5 minute pentru consultări cu colegii?
Dl. Viceprimar - Lojigan Dorin Nicolae - înainte de asta am și eu o întrebare, am înțeles că se dorește rezilierea
contractului numai de către furnizorul de energie electrică, dar observ în Anexa 3 că dorim să achiziționăm de pe Bursă
și gaze naturale, care este motivul, suntem în aceeași situație și cu gazele naturale?
Dna. Blag Ioana - am propus, fiind vorba de energie electrică și gaze naturale, să mergem tot așa pe Bursa de
Mărfuri, contractul cu furnizorul de gaze naturale se încheie în luna aprilie și nu mai poate fi prelungit, fiind prelungit de
la data de 31.12.2015 până la 30.04.2016, prin act adițional.
Se ia o pauză de 5 minute pentru consultări la solicitarea d-lui Bretoiu Vasile Horațiu.Se revine în sala de ședințe.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru,
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 14 din 21.01.2016
privind participarea Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Câmpia Turzii ca membru afiliat la Bursa
Română de Mărfuri
2. Prezentarea Deciziei nr.52/08.01.2016 și a Raportului nr.2635/7329/14.12.2015 a CAMEREI DE CONTURI
CLUJ, cu privire la SPITALUL MUNICIPAL “DR.CORNEL IGNA” CÂMPIA TURZII.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – luat la cunoștință
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – luat la cunoștință
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
– luat la cunoștință
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– luat la cunoștință
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– luat la cunoștință
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Monica UIOREAN

SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN
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