
Dezbatere publici la inifiativa consilierilor locali: dnii Criciunescu losifgi Haneg
Ioan, avAnd ca temi: ,,Proiectul de hotirare privind modificarea tarifelor

practicate de SC,,Meridian 22" SA Lugoj la serviciul public de alim€ntare cu
api potabili gi canalizare - epurare".

Desftsuratd azi. 12.01.2017

Participd: dl.Primar, ing. Francisc Constantin Boldea, dl.Viccprimar Galescu Cdstian - Pavel,
dl. Secretar Ciucu Dan, dnii consilieri locali: Barboni Ioan, Cr5ciunescu Iosil lJancq Ioan, Savu
Conslantin, Anghcl Mihai Comel, Brindugoni Emil - Livir.L Ma inescu Marius Tiberiu.

S-au inscris telefonic la cuvant in data de 12.01.2017. ora 13" domnii consil ieri locali:
Anghcl Mihai - Comel. BrinduSoni Emil - Liviu, Martincscu Marius Tiberiu.

Sunt prezenli in sald, dnii: Groza Iosif. Florea Dan gi Iovescu Florin din partea SC ..Mcridian
22 SA". Din panea exccutivului participa dl. Ncgruliu Cotizo.

Dl.Sirbu Marinica panicipA din panea sociedlii civile. La dczbatere este prezenld $i mass-
mcdia locald.

Dl.Prirnar - a5a dupi cum ltifi, avem programatd pcntru azi, 12.01.201'7, Dezbaterca publici
ia iniliativa domnilor consilicri locali Criciunescu losifsi llaneg Ioan, avend ca temd: ,,Proiectul de
hotlrirc privind modificarea tarifclor practicate de SC ,,Meridian 22" SA Lugoj la serviciul
public de alimentare cu api potabili Si canalizare - epurarc".

Dl.Primar dau cuvantul dlui Sirbu Marinica, pentru ca ala dupa cum ltiti, dnii de l5nga
dumneavoastra: Aaghel, BrinduEoni $i Martinescu. sunt aclionari la SC ,,Meridian 22" SA $i apdra
intereselc societdtii, dumneavoastra suntcli singurul din societate, ve rog se ve spuneti punctul de
vedere, numai durnneavoastla nu sunteli din acfionadat.

DLMartinescu - dumneavostra dle Primar, conduceqi dezbaterea?
Dl.Primar- apa scrie in lege, cd dczbate.ea o conduce autodtatca publici iocal6.
Dl.Martinescu - conform Lcgii nr. 52 sa o conduceli.
Dl.Sirbu sunt pentru prima date int-o dezbatere publicd, problema noastrd de pe str. Coposu

o cunosc mai multe persoane prezente aici, la ploi torcnliale vine apa in cune la mine pane pe Avrarn
Iancll pe canalizarc.

Dl.Primar am incercat sd facem o gaura in dig $i se ducem o conductd ia 3,5 m sub nivel,
exact in beci, dar nu ne lasd cei de la Apele Romanc. Ca atare am prevdzut anul acesta pe investilii, se
cumpAiem o pompa dc 15 kw cu care se tagem apa imediat ce ploui, noi am lTut sd peforem digul
pentru cd era mai estetic, asta este singua solutie. Aici este vorba de o grcscala ficuta cu ani in urrn6-
in carc canalizarea care trece pc lange Podul Leucula ti face pantalonul acela la intersecgia cu Lugojul
German, lovesc unele in altcle gi de aceea se ridicd apa pe Lugojul German pand pe Boc$ei sus.
pentru ca nu o poate capta toate se o ducd spre Jabar. I-a Podul Leucula, hebuie se spargcm complet
;i sa facem la 45 gade cele douA ramificalii ca sA poatA fi absorbitS. Presilrnea este mai mare pe
Lugojul Roman decat pe Lugojul Gcrman, Iove$te $i din aceastd lovire nu se duce nici una, de aceea
se ridica nivelul. Cr-rrn se explicA ash: pe Mer[$eSti sau pe Banatului, apa se duce in 30 de minute
cdnd scapd de pantalonul dc acolo, cand nu scapa in jumetate de ord, se urllple strada, dc aceea am
lacut $i ie$irea pe jumatate de or5, am incercat sd ridicam $ aivelul, dar nu a mers. O altd problemd
este la MOL. am ficut de pe Episcop B6lan sa ne ducem spre Rebreanu, dar in zadar, pentru cd la
interseclia de Ia cascadd, acela;i lucru se intdmpla: proieclare gre$itd.

Dl.Sirbu bAnuiesc cd aveli infomafia cb acela5i lucru se intamplA gi pe Splai, unde
tunclioneazA magazinul LUXCERAM din Lugoj. Referitor la majorarea pre;urilor, nu puteli face
concluziile cu mine.

Dl.Prirnar - esle vorba de 8 bani Ia canal $i 28 de bani la ape, ceruti la creSterea dc salariu
minim pe economie de 1000 lei, acum este de 1.250 lei qi de Ia I februarie 1.450 lei, cerute de
Curtea de Contui la ultimul control, in care spune ca Meridian-ul nu pe servicii ce darn noi in plus
se-$i face bugetul $i se iase pozitiv la sfAr$itul anului, ci de la apA qi canal ar trebui si face $eaba asta.
La Caransebeq este 7 lei apa. Pe vremea dlui Martinescu de 7 od s-a marit preful, in 7 ani, pe vremea
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mea I odatA lijumdtate, prelnile pe wemea dlui Maninescu s-au majorat de 2 ori pe an. iar la noi, o
date la 2 ani. Noi suntem cu cca mai micd valoarc a apei/mc, eu nu lc-am incuajat, nici nu le-am
propus pentru faph]l ce nu fac parte din aclionarial. Eu sunt un consumator din punct de vedere al
executivului care platefte apa la ceea ce spune Consiliul Local, deli toate investiliile le facem noi. S-a
mai spus o problemd referitoare la Podul Leucula, de o pierdere de ape, aproximativ dimensiunea
unui stilou. Toatd iumea $tie ce la acest pod, conducta trece la o distan!5 de 40 cm de partea
carosabild qi nimeni nu poate intra acum pcnlm ce esle la mijlocul apei, sub pod ;i trcbuie sudat, ori
la temperalurile astea extreme cine poate face asta? Mai avem patru instalatod pe salarii ale1 de mici.
nu mai esle fo4a de mutrca de undc sa angajezi. Trebuic sa vd spurr cd nu a fost ideea mea qi nici
inainte dc sarbdtori sa o dezbatem, dar sunt solidar pentru ce itiu cc se intampld in orag. La
dumncavoastre dorrnul Martinescu a fost 0,2 lci in 2000 ;i 2 lei in 2007.

Dl.Sirbu existi un program de acccsare fonduri pentru canalizare?
Dl,Primar - da, avem fonduri, am primit anul trecut pe hei ani, banii pentru apd !i canal.
Dl.Sirbu sperim ca anul 2017 sd nu tie multc ploi torenliale $i domnul Groza si ne ajutc sd

scoatem apa dc acolo.
Dl.Primar avem o problemd pe Coposu qi mai avem o problcmd mare pe Fundatura Dacilor,

este vorba tot de o perioada dejumatatc de ora, dar anul acesta vom sparge la interscclia intre Lugojul
Roman $i Lugojut Geman.

Dl,Criciunescu - am luat aceastd iniliativA dc majorare a prelului, ca urmare a uDei adrcsc a
Consiliului dc administra{ie a SC,.Meridian 22" [oi, Consiliul local suntem aclionar unic $i trcbuie
sd vedem ca aceasti societate se aibe proflt !i sd funclioreze pe principiul rentabilitalii economice.
Astfcl in Consiliul de administralie avem descmnali reprezentanli ai tuturor formagiunilor politice, iar
ei analizand situalia economice au propus majorarea tarifului la apd cu 28 de bani qi la canalizare
epurare cu 9 bani. Analiz6nd fi$a de fundamentare a prelului la apa atat cea antcrioara cat $i cea
propusA, se observA cA toate cheltuielile sunt aproape la acclati nivel, singurul lucru care s-a majorat
este cheltuiala cu munca vie, pentru cd existi in legislalie obligativitatea asigudrii salariului minim
pe cconomie de la 1.050 lei - la 1.250 lei cet a fost pana acum li acest pre! majorat acopere
cresterea. cet qi dc la 1 februarie. 1.450 lei. Vreau sd vd spun cA aceste ladfe au fost avizate de
A.NRSC.

Dl.Primar- au fost de acord, pentru care nivcl de salariu?
Dl.lovescu - pentru 1.250 lei.
Dl.Primar deci nu de 1.450, noi le mcnfinem $i la 1.450 lei, dar pentru asta este necesar sd

aveli alte lucreri pentru a vd asigura rentabilitatca.
Dl.Criciunescu - in acast sens, am preluat Ijoter&ea Consiliului do administralie de la SC

,.Meridian 22" SA qi am propus aceasta majorare de tarife, la un consum mediu /persoana nu se dica
decet la I leu gi ceva, respectiv 3 leilfamilie, dace constat6m cd salariul minim pe economie s-a
majorat, crcd ci este posibil ca cetdlenii sd poata acoperi diferenla. nu este o sLrma mare care sa
creeze problcme in bugetul unei familii.

Dl.Saru - fiind $i preledinte al Sindicatului din aceasE societate, weau sA vA spun cA in
momentul de fali diferenla dintre ulr muncitor calificat s,i unul necalificat este de 50 lei, teburile
acestea spun toful. Odata cu cre$terea salariului minim pe cconomie, nu am a!'ut fondurile necesare si
creitem progrcsiv Si pentru ceilalti, personalul TESA, personalul calificat, au rdmas Ia acelaSi salarii.
Condilile de muncd pentru cei de Ia Meridian nu sunt uloare, stau in apa toata ziua, dar asta nu vede
nimeni, muncesc afard in frig la temperaturi de 15", de dirnineald pane sear4 tru este uior.

Dl.Primar trebuie se relineli, dle Martinescu ci sunteli aclionar unic ii sunteli pldtit de stat,
din bani publici, trebuie sd-i suslineli, se-i ajutafi.

Dl.Martinescu conform Legii nr. 5212003, er-r m-am inscris la cuv6nt. A$ vrea sa vA spun, ce
nu este cazul se imi amintili dumneavoasffa ce caliute am eu. intr-o anume calitate qi anume cea de
preiedinte a Asociafici ,,Spiritul Bdnetean", eu am solicitat ca aceasta dezbatere sd aibe loc.
Multumesc iniliatorilor ii dumneavoastri dle Primar pentru ce ali fost de acord ca dezbaterea sa aibd
Ioc azi, la ora 14". Am citit o mare parte din documentele care au fost prezentate pe site-ul Primdriei,
fiindcd toate au fost prezentate pe site, luarea mea de cuv6nt face refe re la documentele care au stat



la bazajustifictuii prelului actual, la pretul care se cere a fi introdus din I februarie. Incd o date, vreau
sE precizez ca nu am niciun fel de obiecgii vizavi de salarii, vizavi de l'aptd ce umeaza inca o ndrire
a salariului minim pe economie.

Documentele pe care le-am lecturat: Memoriul justificativ, care se referd la modificarea
prefurilor pentru servicii ape !i canalizare, care a fost transmis de cdtre Meddian catre ANRSC. gi
anexele din Metodologie, mI refer la Fisa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarca
pregurilor la api;i la lifa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea prelurilor la canalizare
epurare. Toate aceste documente se refera la finele anului 2015, la datele hnanciarc alc SC .,Meridian
22" SA la finele anului 2015 si aQ vrca sd adresez cateva intrebiri:

- la coioana ,.Rcalizat" anul 2015, din Anexa m. 2 a. la Metodologie, FiSa de documentare
pcntru ajustarca sau modificarea pregurilor la ap5, se spuner Pierderile de ape in sistem sunt de 570%
mii mc, pcntru anul 2015. Dupi 9 ani de cand se lucreazd la pafiea de investilii, o lucrare
multia.ruald, insemndnd inlocuirca lcvilor dc apa, accaste pierdcre de apd de 57o% mii mc mi se pare
o cilrd destui de inportantd vizavi dc fundamcntarca prelului, aveli o opinie legat de acest subiect,
dle director?

Dl.Groza - aceste cifre, rcprezinu pierderile de apa pe anul 2015, pentru ca nu puteam sd
prezentam ahe ci1ie, dar partea buna este cd tot anul 2016 s-a lucrat s-au inlocuit relcle vechi, in
momentul de fald nu am cifrelc cxactc, vd pot prezenta datele intr-o alfi discutie, pot inse se ve spun
ce a scdzut mult sub 500%.

Dl.Martinescu care este valoarca pentru anul 2016?
Di.Groza nu am incheiat inca anul.
Dl.Martinescu - le prezentali cand veli avea datele, ltiu ca lucrali ia asta.
O alti intrebare, se refera la coloana ,,Unitar" lei,/mc, din Anexa ;i Fla dc fundamcntare

precizate la pct. anlerior, care spune: pentru apa potabila liwatd se cheltuiesc 135 lei,/ mc, pierderile
de apd din sistem sunt de 35 lei/mc, acestea sunt valori calculate pentru anul 2015. Care sunt valorilc
pentru anul 2016 cu aceeati metodologie de calcul?

Dl.Iovescu - esle vorba de canlitatea liwate.
Dl.Martinescu ne uitam la acelasi document?
Dl.Iovescu costu le sunt 2,84.
Dl.Martinescu vorbim de Anexa nr. 1 a, vi uitali la coloana pret propus leiryM, e 135

lei/mc.
Dl.lovescu se refera la cantitatea liwate acolo.
Dl.Primar cum puteli spune ala ceva. dle Martinescu?
Dl.Martinescu Asta este rolul unei dezbateri publice, discutim si ne lirnurim.
La Anexa 3 b, Fisa de fundamentare pentru ajustarca sau modihcarea tarifelor la canalizare.

din coloana ,-Realizat" anul2015 avem:
- ape livrata 1.591,60 mii m.c., realizat anul2015
- apd uzatd si meteoricd procesata 2-646,92 mii mc. Rezulte o diferenfd de 1.055,32 mii mc

in plus la apa uzatd meteodcd proccsata fa.tA de cantitatea de api livrati. Am o intrebaie: care este
cantitatea de mii mc ape meteorica facturatd ca valoare fizicd qi valoarca totald in lci pentru anul de
calcul20l5?

Dl.Florea infeleg ce spuncli cu diferenla, dar nr.r $tiu continuarea la intrebare.
Dl.Martinescu o alti intebare se referd la aceeali chestiune: care este cantitatea in mii mc

de apa mctcorica facturaG pentru anul 2015 $i valoarea totale in lei a acestei cantitaf? O aitA
intrebare care est€ cantitatea in mii mc de ape meteorice factuatl pentru anui 2016 si valoarea totala
in lei a acestei cantitati?

Dl.Primar este vorba de alt subiect, nu este pe ordinea de zi.
Dl.Martinescu - md refer la acte care stau la baza anaiizei preFrilor, citesc din documentele

ohciale care au fost transmise cdtre ANRSC.
Dl.Primar depinde cum le cititi
Dl.lovescu - este vorba de aproximativ 27% .
Dl.Martinescu din ce?



Dl.lovescu din cantiiatea total[ de apa uzate.
Dl.Martincscu gi valoric?
Dl.lovescu se inrnullelte cu preful.
Dl.MMinescu - nu pretind iI1 momentul de fald raspunsul.
DlPrimar - este o formula dupe care se calculeaza.
Dl.Martinescu - ve rog se luali in considerare qi a doua intrcbare care se refere st ct la anul

2016. O alte chestiune care ma intereseazd, in curdnd sper cd sc va primi in Consiliul local, acel
Raport al adminislratorilor pentru anul 2016, cu am sd ve transmit qi in scris aceste irtreberi pe care
1e-am pus gi doresc sd existc un raspuns, ala cum este legal, un respuns al adminislntorilor^pentru tot
ce inseamnd activitatea vizavi de intrebirile puse pentrll apd si canalizare pe aDul 2016. lntrebariic
vor fi trccute in procesul - verbal a$a cur pretinde legea. Am o intrebare pentu dl.Primar: dupe ce
s-a tardgAnat 9 ani investilia privind inlocuirea relelelor de apd, cali ani credeli dumneavoastre ca mai
dureazd, pentm c'et 57%o cdt cra in anul 2015 pierdere. se ajungd la o vaioare rezonabild de 350%,
pentu cd acum suntcm la aproape dublu fala de standard Ei ali gestional o investilie timp de 9 ad?

Dl.Primar a1i fost 12 ani Primar Ei nu a1i ficut nimic peDtru oraq.
Dl.Martinescu in anul 2007, an oblinut bani prin Hotftarc dc Guvcm.
Dl.Primar nu erau banii nostri.
Dl.Martinescu erau bani aLocaqide Guvern. aiocaqi Lugojului.
Dl.Primar a dispArut Ordonan{a nr. 40 in anul 2009, an trecul pe Oidonanla ff. 28 qi in loc

de 60 miliarde /an, am rdmas cu 6 miliarde lei/an.
Dl.Martincscu a1i avut un coleg la Ministerul Dezvol6rii, in toat5 aceaste perioadd.
Dl.Primar - aici di.cutam lucruri serioase.
Dl.Madinescu sunt case sau carticrc dc blocuri carc nu au apd la etajele superioare, unde

cetalenii nu po1 lolosi apa nici pentru spdlat, iar pentu baut exclus, a$a cum spuneli ce oferili
gamnlre.

Dl.PrimzLr - am ficut 80 km de conductd in 9 ani, sunt doua omfe suprapuse una cu conducta
veche Ei una cu conducta noua, acum legam o parte din caniere $i strdzi pe conducta nou4 vom
merge cu 2 paralele pand vom termina toatc carticrelc lcgatc.

Dl.Martinescu sa inteleg ci se termini in anul2017?
Dl.Primar mai avem 13 km de conducte in nunicipiul Lugoj din 96 km.
Dl.Martinescu - care este anul in carc estimali ca se va ternina problema cu apa?
Dl.Primar depinde de cate branlamente putem face, mai trebuie sd fie conducta veche p6na

cdnd toli lugojenii se leage la cea noue.
Dl.Martinescu ar trebui se va luali un angajament, care ar fi anul hna1.
Dl.Primar - eu am spus ce se face in acest sens, dumneavoastra care sunteli aclionar, fi1i

aletu de Me dian.
Dl.Martinescu nu aveli un cadru legal in momentul de 14d.
Dl.Primar nu am modificat ceea ce dumneavoaste ali hotdrat in anul 2003 iegat de apa de

ploaie, aducefi-vd aminte de Legea 51 din 2006, de Legea 241, de Ordonanla 90/2007, care te obligi
cu apa de ploaie.

Dl-Martinescu putcli si stabiliti un temen pentru finalizarea investifiei,
Dl.Pdmar ali avut li durnneavostd temen la paselrele, 18 ani.
Dl.Martinescu - nu inleleg ce legdtura ale asta cu pasarela, dumneavostA ai finalizat

lucrarea, a1i adus to! banii atutrci cand eu eram P mar $i vd multumesc.
Dl.Primar - eu m-am comportat altfel ca qi consilier.
Dl.Martinescu - cum?
Dl.Primar frumos.
Dl.Martinescu - sa revenim la investiqia de care vorbim: avem o investilie care em asiguratd

cu 273 milioane lei.
Dl.Primar - nu este asigurata pe niciun ban, era vorba de hartie, o ordonante care a dispdrut

duod un an. s-a schimbat Guvemul.
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Dl.Martinescu - dispozifile emise de dumneavoasta surt tot hdrtii sau prevcderile
Consiliului Local sunt tot haftii? Ati avut la baza alocErii acestor sume, o Hotarare de Guvem pe care
nu ati obtinut-o dumneavoastle.

Di.Primar - din Hotdrarea de Guvem nu arn primit niciun ban, ne-a dat in judecad
Hi&oconstruclia pentru 32 miliarde lei, nu am primit niciun ban de Ia Minister gi am cheltuit banii
de la bugetul local.

Dl.Martincscu asta era refcta de fnanFre din Hote.rarea de Cuvem, nu spuncli nicio noutatc.
Dl.Primar - am ficut 80 km dc relea.
Dl.Martinescu - qi cdnd o sA terminafi?
Dl-Pdmar - cu conductele vom termina repede, proicctul de apd va fi gata anul accsta, mai

avem l0 km.
Dl.Martincscu aminleles.
Dl.Primar- nu confundali insa asra cu bran$amenrele.
Dl.Martinescu - se va termi[a investitia de inlocui.c a retelei, i]Jd bransamente.
Dl-Primar - o parte din strAzi sunt ficute, o parte din cafiiere sunt legate, branlamcntele sunt

altceva nu sunt pc banii dia, avem lcava cunperate pentru cei 10 km, numai se avem voie se lucldm.
Dl.Martinescu vor urna bran$amentele anul umetor.
I)1. Florea - am ficut peste 1.000 dc bran$amente.
Dl.Martinescu - gi cate mai sunt?
Dl.Florea - peste 4.000.
Dl.Primar - in Municipiul Lugoj sunt 8.130 case qi 11.000 apartamente la bloc. Referitor la

ce ali spus de prcsiunea apei, dau exemplu Micro ll, noi arn schimbat $i sunt pe magistrala noud pAna
la up blocului, la contor, de acolo sunt sparte conductele sau colmatate robhetele, sunt pierdei mari -
de ap5, dar acolo nu este problema noastS, este proprietate privatd.

Dl.Martinescu eu md rcleream la inveslilii de ape.
Dl.Primar - este o investilie, apa nu urce pentru cd este tot colmatat $i curge in beci.
Dl.MrLrtinescu nu este o noutate.
Dl.Primar - la unele blocuri am vmt sd faccm noi gratuit, au fecut un planFu deasupm li sta

apa, dar nu ne-au ldsat sa intrim.
Dl.Florea - au refirzat sA ne hse sa intram.
Dl.Martinescu - nu este subiectul disculiei noastle.
DI.Pdmar - ali intrebat de cc nu ajunge apa la etajul 4.
Dl.Brinduioni - an inleles cA au fost inlocuite reteleie pdncipale, adica magisbaiele.
Dl.Primar - pi pe strizi, pe 90% din strdzi.
Dl.Brindu$oni faptul cd apa nu urce in anumite zonc ale olalului la etajele superioare se

datoreaze colrnatarii rclelelor interioarc unde nu putefi interveni.
Dl.Primar - Ia blocuri, nu la case.
Dl.Bdndu$oni - am inleles cA aii arut foarte multe soliciteri de la cetdlenii de Ia biocud, care

au avut loc tot felul de avarii. Aceste intervellii au lbst realizate in urma solicitdrii proprietarilor, deci
dupd contor s-au int6mplat toate acestca? Lucrarile au fost licute conta costj benuiesc cA aveli o
situalie in acest sens.

Dl.Florea - da" se face o situatie de lucreri se prezinte locatarului pretul lucrdrii, el i;i dd
acordul, iar la tcmiJrarea lucrerii verifrcem tot ce s-a bigat !i apoi se emite factura.

Dl.Primar - consumul exagcrat se datoreazi faptului, ce majoritatea oamenilor de la case trag
conductele de apd prin pod, sau dintr-o carnerd in alta $i cand este foarte frig lasa robinetul pufin
deschis ca sd nu inghele apa, aceasta este explicalia consumului exagerat de mare fali de perioada
premergetoare.

Dl.Brindu$oni la Pasajul de pe Titulescu, referitor Ia pierderi, ltim cu totii cA acolo existd o
problemi la r.rnul din pilonii podului. S-a rezolvat aceasta probleme?

Dl.Primar - pa4ial.
Dl.Bdndu$oni - asta irseamna cA apa nu mai curge in stade ci curge tr canal?

5



Dl.Florea - pe sub pasarela de pe Titulescu, trece 5i apa qi caraiul, problema cu apa o putem
rezolv4 dar la canal tebuie modificat traserl $i orice intervenlie nu se poate face decat cu desfacerea
pasarelel-

Dl.Brindusoni exis6 in continuare pierderi de apd acolo.
Dl.florea picrderi de api existe tot timpul, marea problemi de acum, nu este conducla de

ape ci conducta dc canal pentru ca este foarte greu se ajungi la ca, marea probleme nu e acuma
conducta de ap6, ci cea dc canal.

Dl.Primar acoLo vine o investilie loarle mare, hebuie sd ocolim, Ia fel ca in Cotul Mic.
Dl.f lr indu;oni -areqi in vedere realizarca accslci in\esli l i i :
Dl.Primai - dacd nu avem altd solulic, doar nu o sa spargem la Pasareld.
Dl.BrinduEoni cd nu cxistE altd solulie se stie de mult.
Dl.Pdmar srurt spccialigi care spun cum tebuie fEcut, noi am discutat-o dc multe ori.
Dl.Brindqoni - exis6 anumite situalii !i probabil ce ltiti $i dumneavoastd sau dl.director

Groza ltie cu siguftm!5, in cale unii cetSleni ocolcsc contoarele, praclic furd apa din reqea. Un caz
clar pe care eu l-am prezentat diui (lroza in umd cu un an de zile, este vorba de o pensiune de pc
sll. Fageului, ali spus atunci cd i-afi pus in vedere proprietarului sd intrc in legalitate. Sigur mai sunt
$i alte situatji de acest gen, eu mI intreb cine pldteste totu$i paguba, pentru ca nu cred ce este o
solulic legala se puneli in vedere cuiva care a furat apd din relea, se inte in legalitate.

Dl.Groza - in silualia pe care ali spus-o mai inainte. s-a flcul confonn legii o medie a
consumului, s-a facturat !i s-a pletit pe o perioadd de 3 ani in urma. Aceste lucrud sunt fbafie grave
$i pot ajunge chiar penale, cititorii noqtri cAnd merg sa citeascl apometele procedeaza gi la o
ve licare, dace sunt qi consumuri suplimentare, dacd sunt qi alli robineli in cute ii inchid gi vdd daci
functioneazd ccasul, mai exista Ei alte solulii care pot fi ascunse, dar nu vreau se dau idei nimanui.

Dl.Brinduqoni in momentul in care am sesizat acest aspect, ali spus cA a1i ficut o sesizare $i
la poliqie, lucru carc nu este adev5rat.

Dl.Groza nu am licut sesizare, pentru ce ne-am inleles si intrc timp am studiat legea ce se
intelnpla in situalia asta.

Dl.BrinduEoni ali recuperat prejudiciul, fapta rdmAne. adicd putem fura, dacl ne prinde
cineva, dace nu rbmane a!a.

Dl-HaneE - asa este !i la ENEL, se plateqte rctro.
Dl.Brindu$oni Lurii mai sunt trimiqi qiinjudecate.
Dl.Martinescu nu cumvaTVA ul este 19oZ la canalizare?
Dl.Groza - la canal, dar nu mai este 1,42 ci 1,4.
Dl.Martinescu - vd rog sd modificali in proiectul de hotarare, se fie corelat.
Dl.Groza in expunerc cste fird TVA.
Dl.Maftinescu - in Avizul primit de la ANRSC pcntru preful pe care il solicitali, Ia art. 6

spunc cd Meridian-rjl, prin persoana dumneavostra, trebuie se inaintali Consiliului Local un program
de restructurare, modemizare qi retehlologizare aprobat de autoritalile administraliei publice localc,
vd rog sa rcvedeli art. 6, iar ia afi. 7 spune: nivelul cotci anuale a pierderilor de ape justificate de
starea tehnicd a sistemelor de alimentare va fi aprobat de autoritatca administratiei publice locale cu
avizul Ar\RSC. Ve citesc din document, nu este iniliativa mea, ca atare aveli obligalia ca anbele
documcntc se Ie transmiteli citie Consiliul Local pentru aprobare, in prima gedinqd din luna ianuarie
2017, aqa spune legea !i avizul de aprobarc a prelului.

Dl.Secretar la fundamentarea propune lor ulterioare acestui aviz.
Dl-Martinescu avizul cdnd s-a dat?
Dl.Secretar - dezbaterea are rolul de a sc face propuneri pe rnarginea proiectului de hodrare.
Dl.Martinescu eu voi inainta in sc s aceste lucruri secretariatului, pentru ca dvs. !i

directorul societdlii Meridian, sa puteli sa rdspundeli.
Dl.Primar au explicat destul de clar.
Dl.Groza - a$ vrea se spun cA preful la noi in momentul de faid la ape !i canal cumulat, este de

4,84 bani, apa qi canal impreund. Eu am transmis !i pentu mass-media prelurile care se practice in
momentul de fatd in alte ora$e, dar nu am gisit niciun ora! cu preFfi sub aie noasfte. O sd le dau



cithe pentru ca se vA dali scama de munca pe care o face Meridianul cu salarii mici fi faptul cd acest
p.e! la apd care produce atatea disculii este fundamentat cum a spus dl.Primar pentru saladul minim
dc 1.250 lei nu pe 1.450 lei, diferenla hebuic sd o suportem noi prin munca noasfe prin lucrdri
suplimentare pe care le vom primi de la Primdrie sau din alte pd(i. Dau cdteva exemple: la Arad 6,63,
Timifoara 6,52, Re$ila 7,15, Caransebeq 7,56, cel mai mare prcl pe care l-am gdsit eu este la
R6mnicul -Valcea 8,74, am luat !i un judcl mai sarac la Boto$ani 6,15. Echipa de conducere a
Meridianului, Consiliul de Administralie faccm tot ce este posibil pentru a nu impovora populalia dir
Lugoj. Pot sI ve dau un exemplu plastic: pcntru a trage din foraj, sau din Timi5 I0 I apd pe care sd-i
tra6m, sa pompdm, sd transport6m pe conducle ti sA ajunga Ia etajul 4. revine rn cost pentru
cetalean dc i bani/lo I, trebuic sd socotim saladile fi utilajele cu care sd lucram ca se producem.

Dl.Martinescu - altcptem programul acela de modemizare care ave,ti obligalia sel prezentali.
Di.Bfnduioni - pierderile cine le supoda?
Dl.Groza - pierderile nu Ie supofia celiieanul, se plele$te exact ce estc la contor, nimeni nu

suporte pierdcrilc.
Dl.Primar - inclusiv apa mcteorice o pbtim ia Mcridian, tot ce se scurge in fimii.
Dl.B nduloni - pentru ca itr proiect spunc qi canalizare epuarc, puteli se-mi spuneli in cc

faze se afl5 Stalia de EpuEre in momentul de fale?
Dl.Primar panea mecanica este rezolvatA, partca de foraj este rezolvata, dar mai sunt ceva

probleme cu desnisiparea, degresarea Ei desfosforizarea.
Dl.Vaninescu - dar nu firnclioneaz.i.
Dl.F'lorea - Ilu funclioneazi automat, sr.r[t de acord cu dumneavoasta.
Dl.Primar - fiecarc obiectiv de investilie, la ora actuale este legat $i functioreazS- restul de

punere in funcliunc este un alt proiect pe care il face CHEMATRONIC din Baia Mare care aduna
pdn traductoare intr-o camere gi acolo va fi comanda pentru toate cele 148 obiective de investilii.
Asta nu este ince realizate $i costd 2,5 miliarde lei, la ora actuala partea mecanicd, partea chimicd qi o
parte biologice este lcgate $i funclioneazd, insd partea cea mai $ea qi pe care lrebuie sd o intelcgeli
cste consumul enorm dc energie electrica la Stafia dc Epurare.

Dl.Martinescu - este opite penfu beculefe, acum iama.
Dl.Primar - aici vorbim de lucruri serioase, sunt i40 kw toate motoarele carc intra in

funcliune, deocamdata nu este predatt investilia Ia Meridian, sunt platite dc Pdm6rie pentru ce
Pdmdria este titulara investiliei. Noi am ficut Stalia de transfomare la 180 kw pentru cd atat este
putcrea instalad carc sc va consuma pentru a pomi benzile automate pentru a produce biogazul din
namol, acum transponim nimolul, dupd panea de aemrc.

Dl.Martinescu - astea cred cA sunt cu vomA inaintc.
Dl.Florea - este o situalie delicate, luali la miqto o situalie destul dc gingaSe, un efort mare

depus de oameni 5i nu mi se pa.re normal.
Dl.Martinescu - vreau sd vd intreb dle Florea in ce an a inceput investiliat
Dl.Florea in anul 2009.
Dl.Martinescu - mullumesc. Din anul 2009 qi pana in anul 2017 nu aF fost capabili sa o

duceli la cap5L
Dl.Brinduponi - in luna irmie, anul trecut s-a licut un studiu de cetre o fiIme, studiu pe care

l-a!i primit fi dumneavoaste, in care se spunea ce s-a Iicut, ce nu s-a ficut li ce tebuie licut. Din
punctul lor de vedere care se refcri la 31 obiecte, s-au rcmediat problemele la aceste obiecte?

Dl.Primar - imi placc cA puneli intrebali se oase.
Dl.Martinescu - dl. director ar tebui se stic,
Dl.Primar - este investilia Primariei, Fima CONFORT a dat falimenl intre timp, dar ei aveau

o garanlie la noi de 12 miliarde lei, noi nu le-am dat banii.
Dl.Martinescu - nu este firma pe care ali selectat-o dunneavostre ca Si ca$igetoare?
Dl.Pdmar - nu.
Dl.Martinescu - dumneavoste ati fEcut licilatia.
Dl.Primar - ce are anul 2016 cu ce s-a intamplat in 2008? Trebuia se p.evedem ce se

intanph? Se tratem cu seriozitate aceste lucruri. Noi am remediat o mare parte din probleme cu

I



ajutorul Me dianului pe[tru cd ei impreuna cu flrma CHEMATRONIC au termen p6ne la dala de I
mai, cand avem auto zalie se funcqioneze Si se ne incadrem intre parametrii care se cer, la iegire,
acolo este problema. Trebuie se ne incadrem il1 parametrii. Trebuie ca de ia innare la ieqire pdnd in
luna mai sI ne incadrdm in parametrii ceru,ti. Asta este lupta pe care o ducem acolo, este singua
firme la ora actuald in Roln6nia care a fost in stare sd pomeascd Stalia de Epurare md refer la sta,tii
mari cum este la Arad.

Dl.Brinduqoni la cat se ridica in momentul de fa!5 investilia, aqa cum trebuie la parametrii
ceruli?

Dl.Primar trcbuic sd faccm o curitare la bazinul de retentic pcntru ca dc 20 dc ani nu s-a
curalat bazinul.

Dl.Madinescu aveli o programare pentru curelarea baz inului, un tennen?
Dl.Primar este hecut pe lista de investilii, avem proiect in valoare de 10 miliarde lei. este 5

m addncime.
Dl.Martinescu in parametrii.
Dl.Primar - vasul de retentie este la Jaber.
Dl.Mafiinescu - stim lucrul dsta.
Dl.Primar cci dc Ia uzind au spus ca a1i fost odata in 12 ani pand la Uzina nr. 2. Vreau sd

spun ca noi am schimbat acolo conducta de 400, de 2 ori, am modcmizat toatc pompele la Uzina 2,
am mutat captarca de apa pentru ca em nimol.

IJl.Martinescu vorbeam de bazinul de retentie.
Dl.Primar - am ridicat Timi;ul cu 2 m ;i am mutat p zadeapa l50mlamlloc, pentru cd a

slat in nemol.
Di.Brindqoni din groapa de la Hipodrom s-a putut dica?
Dl.Primar din goape s-a frcut digul care inconjoard Stalia de Epuiare, este groapd de

imprumut nu este altceva.
D1.A4he1 eu inleleg foafle bine aceastd majorare, dar am o inlrebare: avAnd in vedere

programul de guvemare a PSD-ului, salariul minim pe ecoIromie, va ajunge la 1.750 lei daca il vor
respecta ;i presupun cA il vor respecta, spunef cand aveli de gand sd faceli urmatoarea majorare?

Dl.Primar dolcanla lor e.a de anul trccut din luna martic, noi nu am ficut majordri decdt la
2 ani pentru ca au mai a\,'ut lucrAri de brangamente pe care le-am dat noi, Legea nr. 98 atAt permite,
dace aclionar unic este Consiliulu Local Ei are minim 80olo. Noi indeplinim cele 3 condilii care sunt,
ca sa putem da Meridianului sa face bran;amentele in ora; qi mai mult decat atat ca sa menlinem
Meridianul Ei Salpreslul, in bugetul pe anul acesta la capitolul investilii am propus sa cumpardm
utilaje noi pentru plombiri ca sa nu mai alteptSm p6nd dureazd licitalia $i sc facc plombarca, si o
facem noi.

Dl.Madinescu gropile astea ar ajuta la alimentarea cu apd?
Dl.Florca - da, la preq, cu banii dc acolo acoperim alte sume.
Dl.Martinescu credeam cd dali o parte din branqamente li la Salprest.
DlPrimar legea permite sd dam branEamentelc ia Mcridian.
Dl.Florea eu sunt convins ce inlelegeli situalia. vreau se vd spun ca linem in mizede

financiard mul1i oameni. Cum poli imbunet5li calitatea unui serviciu qi nu spun pe bani rnulqi pe bani
pulini, sd ddm mdcar lansa. Vi se parc normal ca de cate ori vine cineva la Mcridian cu ncmulfumiri,
sd fi obligat s6 ridici din umeri, nu poli si spuni c[ nu ai bani. De ce nu ai bani? Omul vine ;i spune
ce nu arc presiune, sau nu zrm presiune bune, nu cred cd a venit cineva, sau a sunat cineva $i nu a
contat ce e vineri sau sambete se apeleze ce s-a infirndat canalizarea fi noi se nu intervenim, dar asta
nu intreaba nimeni. Din pAcate qi firA sa se supere nimeni de aici, sunt ni$te disculii pe alte teme nici
intr-un caz pe o teme serioasA $i se incercali sd ajutali. Nu Meridianui s6l ajutafi, ci oamenii din
Lugoj $i din pecate s-a ajuns la o situalie foarte delicati" se iau in de zoriu efortul !i banii. Ve rog se
observali ca Lugojul s-a dezvoltat foarte muit in ultimii ani, iira relele legate, cum credeli ce ar fi
ajuns apa? Efortul cine il face? Noi discutdm acum gi ne certim pe 3 bani, credeli cd este simplu?
Dau un exempiu: dl. Sirbu care ne cheamd ca ii intra apa iniuntfl.r. dumneavostd luali in derizoriu
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lucrurile, ajutali mdcar cu un gand, o vorb4 nimeni nu spune fnatrciar, dar ar fi bine frrd contrazice
lipsite de sens.

Dl.Martinescu - aS wea se dau un respuns, pentu cd bAnuiesc s-a adresat qi subsemnatului-
DI.FIorea m-am adresat tutuor din sala.
Dl.Martinescu - domnule director, ali umblat pulin la coarda scnsibild in care murcitorul se

chinuieqte de parcA nu am $ti gi nu aln vedea cum, cine gi in ce condilii lucreaza in ora{, dar nu ve
gandili la toli care nu pot sI foloseasce apa de la robinet, asta nu va intereseazd. Eu nu am spus nici
cd e mare nici ce e mic prelul la apr. am cerut nittc datc carc au stat la fimdamentarea acestui pre1,
sper ca m-am expdmat corect cu toata develme;ia in care a fost induse disculia. In calitatea de
consiiieri suntem foarte intercsai se qtim ce program va exista spre aprobare din partea duimeavostrd
a societ5lii Meridian, supus atenliei Consiliului Locai iar in acel program sd figweze mdsurile de
modemizare care nici nu au calcul in actualul pre!. Nici nu vd puneli aceasti problemS. Ar mai fi
ceva: sE stabilili valoarea exacta a pierderilor pcntru anul 2016.

Dl.Pimar - mai sunt si alte disculii? Dace nu mai sunt, incheiem dezbaterea public[ de azi qi
vd mulfumesc pentru paticipare.

intocmit
Tomos Marcela


