Extras din procesul verbal al ședinței. Se vorbește de termenul 1 februarie 2014 dar nici primarul nici
consilierii nu propun nimic
Proiect de hotărâre privind atribuirea prin contract de concesiune către S.C. Retim Ecologic Service S.A. a terenului rezultat în
urma dezmembrării parcelei cu nr. top./cad 416497 şi ulterior unificarea parcelei rezultate din dezmembrare cu parcelele cu
nr. top- /cad. 409857 şi 433621 pentru realizarea investiţiei Staţie de compostare cu fermentare uscată complet închisă.
Dl. FOLICĂ: La acest proiect s-a făcut o modificare şi anume concesionarea terenului în suprafaţă totală de 43660 mp. în
schimbul unei redevenţe de 1,5 pe an din valoarea facturată a fracţiei valorificabile produse prin punerea în funcţiune a staţiei
de compostare cu fermentaţie uscată complet închisă, iar acest text a fost anulat. În cazul în care nu se va realiza şi pune în
funcţiune până la data de 01.02.2014, staţia de compostare cu fragmentare complet închisă dotată cu sistem de ventilaţie şi
filtrare a aerului pentru prelucrarea fracţiei biodegradabile din deşeurile municipale nepericuloase deşeurile verzi şi nămolurile
rezultate de la Staţia de Epurare a Municipiului Timişoara, Contractul de concesiune să înceteze de drept fără notificare
prealabilă. De ce a fost anulat acest text şi de cine? Aici se spune: se suprimă textul introdus din eroare.
Dl. DIRECTOR- RETIM: Este vorba de faptul că aceste 3 terenuri care au fost concesionate pentru staţia de compost, este vorba
de cele 3 poziţii care trebuie unificate în vederea obţinerii autorizaţiei de construire iar proiectul în sine este legat de o altă
hotărâre a consiliului local nr. 211 din iunie 2011 care condiţionează realizarea întregului proiect de realizarea acestei investiţii.
Acest lucru a fost discutat între acţionari şi s-a căzut de acord că promisiunea de realizare trebuie să fie îndeplinită, şi la
momentul respectiv hotărârea 211 va reglementa toate problemele care sunt puse la ora actuală în discuţie.
Dl. PRIMAR: Sigur că un termen poate fi fixat însă după experienţele pe care le avem cu licitaţiile, este hazardant să punem un
termen atât de strâns pentru că dacă cumva nu se îndeplineşte ajungem la alte complicaţii şi se pierd proiecte întregi. Dar un
termen poate fi pus sigur. Aţi văzut cât a durat pentru incineratorul de deşeuri, licitaţia a durat mai bine de 10 luni. Unii s-au
apucat să facă băşcălie din mine că am făcut apel public la instituţiile statului să intervină şi ele pe fir să vadă ce se întâmplă cu
un proiect de 60 de milioane de euro. Cu Centrul Istoric s-a întâmplat similar iarăşi am făcut apel public la instituţiile statului, nu
le-am 48 nominalizat, da, pentru că eram disperat că pierdem fondurile europene, suntem la limită, numai cu bunăvoinţa firmei
care a câştigat licitaţia, v-am explicat am redus de la 24 de luni la 21 de luni perioada de implementare. Şi atunci, să nu riscăm
să ne încurcăm proiectele, a fost scoasă această dată de 01.02.2014 eu personal nu aş avea nimic împotrivă să fie trecută o
dată, dar să fie sensibil mai târzie încât ce urmărim prin acea dată? Să ne asigurăm că nu se întâmplă altceva pe acel teren, că şi
dvs. cred că asta aţi avut în vedere. Că nu se întâmplă până la 01.02.2014 ci se întâmplă până la nu ştiu 01.05 nu e o tragedie
decât în măsura în care ne afectează alte proiecte. Dar din punct de vedere al deciziei de azi, nu cred că asta e important. Cum
vreţi ori rămâne fără precizarea unei date ori se precizează o dată la care aşa cum era în textul iniţial se anulează.
Dl. Director- Retim: Vreau să fac precizarea încă o dată că există o altă hotărâre a consiliului local nr.211 din 2011 care
condiţionează în mod obligatoriu prelungirea contractului de concesiune de realizarea acestei investiţii. A impune imperativ
acest termen în data de 1 Februarie, ar însemna la 1 Februarie nerealizarea finală a investiţiei să rămână suspendată investiţia
fără teren. Şi să intervenim din nou la cărţile funciare şi să complicăm lucrurile. Aceasta este realitatea.
Dl. PRIMAR: Apar complicaţii foarte mari că trebuie să o luăm de la capăt cu toată concesiunea făcută pentru existenţa Retim.
Şi de asta cred că e mai bine să nu fie un termen că doar noi suntem cu ochii pe ce se întâmplă şi monitorizăm că nu se întâmplă
altceva decât trebuie să se întâmple conform textului hotărârii.
Dl. TAROPA: Supun la vot proiectul. -Cine este pentru?
Se numără voturile: - 18 voturi pentru

