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Nicusor Dan: Modalitatea de preluare a ELCEN de catre Municipalitate, principalul
punct al discutiei de la Guvern
Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca principala tema de discutie la întâlnirea de la
Guvern a fost modalitatea în care Municipalitatea ar putea sa preia ELCEN si felul în care ar putea plati
achizitia.
"Obiectul principal al discutiei de azi a fost acea preluare si de catre Primaria Bucuresti si de catre Primaria
Constanta a activelor de productie a energiei termice, care pentru Bucuresti sunt la ELCEN. (...) Trebuie sa gasim
niste bani pe care PMB sa îi plateasca. Acesta a fost primul moment în care la discutie a fost ministrul de Finante.
(...) În fiecare an, Parlamentul aproba legea bugetului si o lege a plafoanelor. Aceasta lege a plafoanelor stabileste
pe de o parte o suma totala cu care unitatile administrativ teritoriale (UAT) se pot împrumuta si un plafon maxim
pentru fiecare UAT. Deci, una dintre solutii este ca pentru Bucuresti, pentru aceasta achizitie, sa se mareasca
plafonul. Dar raspunsul este la ministrul de Finante", a aratat edilul general, în cadrul unei declaratii de presa.
El a mentionat ca a avut o "discutie foarte buna" cu ministrul de Finante, Adrian Câciu, si ca au fost abordate
foarte multe aspecte tehnice.
"Singurul mod în care ELCEN poate sa iasa din insolventa este cu bani de la Primaria Municipiului Bucuresti si de
asta a fost ministrul de Finante la discutie, sa vedem care este modalitatea prin care Primaria Municipiului
Bucuresti sa se poata împrumuta astfel încât sa plateasca ELCEN, ELCEN sa iasa din insolventa si iesit din
insolventa sa fie inclus în Termoenergetica si sa poata sa acceseze aceste fonduri de modernizare", a precizat
Nicusor Dan.
În ceea ce priveste subventia la termie, primarul a declarat ca deocamdata nu poate fi estimat cuantumul ajutorului
acordat Capitalei, care ar urma sa fie stabilit prin legea bugetului de stat pe anul viitor. Pe de alta parte, Nicusor
Dan a mentionat ca pâna pe 31 decembrie Bucurestiul nu are "o nevoie urgenta" de sustinere financiara din partea
Guvernului, deoarece cresterile de preturi au survenit la 1 noiembrie, iar factura pe noiembrie se plateste în
ianuarie.
Nicusor Dan a reamintit ca Guvernul a acordat deja un ajutor pentru termie acelor localitati care aveau cea mai
mare nevoie de bani. În acest sens, s-a declarat optimist ca Executivul va ajuta toate primariile din orase cu sisteme
centralizate de încalzire.
"Bugetul de stat pe anul 2022 este în lucru si discutia a fost care sunt urgentele pâna la finalul anului 2021 si care
este necesarul începând cu anul 2022. Raspunsul final o sa vina - pentru cei ca noi, care au nevoile în special pe
anul 2022 - o sa vina prin bugetul de stat. (...) Avem o mare nevoie la începutul lunii ianuarie si discutia este daca
aceasta nevoie pentru începutul lunii ianuarie o ne fie data în decembrie sau în ianuarie, dupa eventuala aprobare a
bugetului de stat. (...) În acest moment, Guvernul analizeaza urgentele pe luna decembrie. Şi, în paralel, Guvernul
lucreaza la legea bugetului de stat", a spus primarul.
Potrivit lui Nicusor Dan, un alt treilea subiect abordat a vizat situatia Vest Energo, operatorul care furnizeaza agent
termic pentru vestul Bucurestiului.
"Aici este un cumul de acte normative si în situatia aceasta exceptionala, a cresterii exceptionale a pretului gazului,
operatorul Vest Energo este în situatia în care cumpara de pe piata la un pret al gazului nereglementat si vinde la
un pret reglementat. El este în pierdere si trebuie sa gasim o solutie, astfel încât un operator economic privat sa
poata sa functioneze în conditii de piata corecte. Din nou, este o problema care este în analiza ministrului Energiei
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si a ELCEN, care poate sa stabileasca o colaborare cu acest operator privat", a spus Nicusor Dan.
Edilul general a reamintit ca a propus cresterea la 280 de lei a pretului gigacaloriei suportat de catre bucuresteni,
mentionând ca aceasta varianta ar tine cont de mai multi factori, precum: cresterea pretului gazului; preturile
suportate de locuitorii altor orase cu sisteme centralizate de încalzire; faptul ca în Capitala nu a mai existat din
2011 o crestere a pretului suportat de cetateni (stabilit la 164 de lei pe gigacalorie).
"PNL, PMP sustin aceasta crestere - care în opinia mea e rezonabila. USR nu s-a pronuntat, asteapta sa vada care
este raspunsul din partea Guvernului, iar PSD s-a pronuntat public - nu sustine majorarea", a precizat Nicusor
Dan.

page 2 / 2

