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Comunicat
FederaŃia AsociaŃiilor de Locatari Timişoara este surprinsă de modul cum Primăria Timişoara doreşte
să majoreze preŃul Gigacaloriei de la 1 august 2009, prin proiectul de HCL pe care l-a făcut public în data 15
iulie 2009. Dacă până acum eram consultaŃi atunci când se elabora un astfel de proiect de data asta totul a
fost un secret ce a dus la realizarea unui proiect discutabil. MenŃionăm că majorarea Gigacaloriei se făcea
de regulă după ce Guvernul României anunŃa ajutoarele de încălzire pe care le acorda atât ca şi cuantum cât
şi grila cu plafoanele de venit. Atunci când nu s-a aşteptat publicarea în M.O. al HG referitor la ajutoare a
trebuit să se reia toată munca prin altă hotărăre de Consiliu Local.
Nu înŃelegem graba cu care Primăria vrea să mărească preŃul Gigacaloriei având în vedere că
încălzirea se reia în partea a doua a lunii octombrie în cantităŃi foarte mici practic luna noiembrie fiind lună cu
încălzire cât de cât normală.
Precizăm că până acum orice majorare a preŃului gigacalorie cu un anumit procent a dus la
majorarea ajutoarelor de încălzire cu respectivul procent pe când în proiectul propus ajutoarele de încălzire
rămân neschimbate interesul primăriei fiind doar să se mărească preŃul Gigacaloriei.
În cadrul proiectului se propune o nouă metodologie de acordare a ajutoarelor de încălzire care la
rândul ei încercă să mai taie din drepturile celor care primesc ajutoare şi chiar o încălcare a legii în sensul că
nu se prevede comunicare acceptării sau respingerii cererii de ajutor persoanei în cauză. Tot în cadrul
metodologiei (de dată propusă de cei care nu au fost în stare să acorde ajutoarele la timp) s-au propus
termene care vor duce la întârzieri şi mai mari în acordarea ajutoarelor de încălzire. Primăria încercă o
mărire a preŃului de facturare fără a avea o aprobare de la ANRSC de mărire a preŃului local de referinŃă şi în
consecinŃă se încalcă prevederile art. 4 alin 4 din OG 36/2006 care prevede „AutorităŃile administraŃiei
publice locale vor asigura din bugetele locale sumele necesare acoperirii integrale a diferenŃei dintre preŃul
de producere, transport, distribuŃie şi furnizare a energiei termice livrate populaŃiei şi preŃurile locale de
referinŃă, după acordarea sumelor de la bugetul de stat, potrivit alin. (1), dar nu mai puŃin de 10% din
valoarea costurilor totale.” De aici rezultă că Primăria este obligată să asigure din bugetul local suma
necesară acoperirii integrale a diferenŃei dintre preŃul de producŃie şi preŃul local de referinŃă, după acordarea
sumelor de la bugetul de stat.
PreŃul local de referinŃă este de 162,62 lei/Gcal, iar preŃul local de producŃie este de 286,25 lei/Gcal,
pentru energia termică livrată prin punctele termice şi 310,03 lei/Gcal, pentru ceea livrată prin centrale
termice. Din preŃul de 286,25 lei/Gcal care este luat ca bază fiind preponderent se realizează o compensare
de 71,87 lei/Gcal prin aportul guvernului.
Conform articolului de mai sus Primăria ar trebui să suporte din bugetul local suma de 51,76 lei/Gcal
ca diferenŃă dintre preŃul local de producŃie şi preŃul de referinŃă la care se mai adaugă 71,87 lei/Gcal. În fapt
Primăria prin noul proiect doreşte să subvenŃioneze energia termică doar cu 27,38 lei/Gcal aproape la
jumătate din cât ar avea obligaŃia.
Conform HG 320/2006 privind aprobarea Programului naŃional pentru reducerea costurilor cu energia
pentru populaŃie, prin creşterea eficienŃei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în anul 2006 care la
Capitolul III „Scopul Programului naŃional” prevede că prin investiŃiile care se fac în cadrul acestui program
se va realiza reducerea facturii de energie termică a populaŃiei cu 15-25%. Desigur că până la scăderea cu
acest procent vom mai aştepta dar nu înŃelegem care sunt motivele pentru care se impune o majorare cu
15% a preŃului Gcal şi stoparea creşterii ajutoarelor de încălzire în raport cu eventuala mărire a preŃului Gcal.
Pentru a crea impresia că cetăŃenii îşi pot spune punctul de vedere s-a stabilit o dezbatere publică în
data de 20 iulie, ora 15 când probabil o mare parte din cetăŃeni nici nu au încheiat programul de lucru în
consecinŃă vă invităm să faceŃi efortul de a fi prezenŃii la această aşa zisă dezbatere publică şi să ne arătăm
dezacordul faŃă de modul cum s-a procedat cu acest proiect, sperând că mai există şi consilieri locali care
pot stopa o astfel de iniŃiativă şi să respingă proiectul propus.
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