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                              PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astăzi, 25 martie 2019, ora 15,00 în  şedinţa convocată de 

îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea. 
Şedinţa este convocată în conformitate cu  art.39, alin.4 şi art.42, 

alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 
451/25.03.2019 şi adusă la cunoştinţă publică prin  site-ul oficial al 

Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 20 consilieri în 
funcţie. 

Lipsesc domnii consilieri: Frandeş Claudia Alina, Litrin Elisabeta, 
Suhov Anca, Şelaru Marian Valentin, Şacu Stere şi Ştefan Paul Ionuţ. 

Intârzie domnul consilier Ţiu Dorin Alexandru. 

Sedinţa este legal constituită şi poate să-şi înceapă lucrările. 
 La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, primar al 

municipiului Tulcea, doamna Luca Andaluzia şi domnul Marinescu Petre, în 

dubla calitate de viceprimari şi consilieri locali, doamna Brudiu Maria, 
secretar al municipiului Tulcea, domnul Iusuf Leventh, director Direcţia 

Administraţie Publică Locală, doamna Marinov Gabriela, director Direcţia 

Management proiecte cu finanţare nerambursabilă, doamna Silvia Tarara, 
consilier Serviciul Management proiecte cu finanţare nerambursabilă. 

Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna viceprimar Luca 

Andaluzia. 
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Doamna viceprimar Luca Andaluzia 
Bună-ziua! 

Declar deschisă şedinţa de îndată de astăzi, 25 martie 2019. 

La ordinea de zi avem un singur punct, Proiect de hotărâre privind 
trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale prin Clubul Sportiv Şcolar Tulcea, în domeniul public al 

Municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul teoretic 

„Ion Creangă”, a imobilului Complex Bididia, situat în Tulcea, str.Elizeului 

nr.74. 
Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 13 voturi „pentru”) a fost aprobată ordinea de zi 
a şedinţei. 

Cu ocazia aceasta vreau să vă fac cunoscut faptul că Direcţia de 

fonduri europene are un nou director, doamna Marinov Gabriela, o să o rog 
pe dumneaei să se prezinte. 

Doamna Marinov Gabriela – director Direcţia Management 

proiecte cu finanţare externă 
Experienţa mea în ceea ce priveşte fondurile nerambursabile este de 

13 ani, iar vechimea în muncă este de aproape 30 de ani. 

Am parcurs mai multe etape, începând de la Combinatul Metalurgic 
până la I.T.I., cu o etapă destul de mare la Agenţia de ocupare a forţei de 

muncă, unde şi acolo am parcurs nişte etape, de la inspector la director şi 

ulterior m-am ocupat numai de fonduri europene. 
Cam aceasta este experienţa mea profesională. 

Domnul primar Hogea Constantin 
Ştiţi  foarte bine că în condiţiile în care avem candidaţi, mai ales 

pentru funcţii importante, cum sunt cele  de directori, mai întrebăm şi noi în 

stânga – în dreapta, recunosc acest lucru. Atât eu cât şi colegii mei, legat de 
doamna Marinov, în toate ipostazele în care am cerut nu neaparat relaţii, 

mă rog, legat de parcursul profesional al domniei sale şi mai ales cu 

aplicaţii directe în această zonă, am obţinut referinţe pozitive, ca dovadă că 
a şi promovat concursul, evident că aşteptările sunt mari, înspre foarte mari 

privind rolul doamnei director, sperăm noi că am făcut alegerea cea mai 

bună şi îi dorim succes doamnei director, ca până la urmă să putem să 
spunem că iată, prezenţa domniei sale în colectivul Primăriei este un real 

câştig pentru ceea ce înseamnă până la urmă acest capitol al proiectelor 

europene. 
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Bun venit şi vă urez succes! 
Doamna Marinov Gabriela – director Direcţia Management 

proiecte cu finanţare externă 

Mulţumesc! 
Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Vă mulţumim, doamna director! 

Intrăm în ordinea de zi. 
Punctul 1, Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de 

finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului „MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE GRĂDI-NIŢEI CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR.12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE 

EDUCAŢIONALĂ”, COD SMIS 124811. 

O rog pe doamna Silvia Tarara să ne prezinte proiectul pe scurt. 
Doamna Tarara Silvia – Serviciul Management Proiecte cu 

Finanţare Externă 

Intenţionăm să depunem o solicitare de finanţare pe Axa 7.1 privind  
dezvoltarea serviciilor turistice la nivelul comunităţii locale şi aici ne-am 

lovit de situaţia terenului. 

Terenul aferent taberei Bididia are o suprafaţă de 46565 mp, iniţial 
a fost inventariat la nivelul municipiului Tulcea, mă refer la Hotărârea de 

Guvern nr.1360/2001, iar în 2006, prin Hotărârea de Guvern 1705 a fost 

inventariat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Public al Educaţiei Naţionale, prin Inspectoratul Şcolar, de către Clubul 

Sportiv Şcolar. 

Noi, ca să putem depune cererea de finanţare trebuie să facem 
dovada clară a dreptului de proprietate. Se poate şi de administrare, dar 

este mai sigur cel de proprietate. 
Ca urmare, am iniţiat discuţii şi corespondenţă cu Ministerul 

Educaţiei Naţionale, cu Direcţia de Investiţii şi Patrimoniu din cadrul 

acestui minister şi s-a ajuns la concluzia că acest teren poate fi dat în 
proprietatea municipiului Tulcea, cu condiţia ca rezultatele de proiect să fie 

administrate de către o unitate de învăţământ preuniversitar. Şi atunci am 

primit de la Ministerul Educaţiei Naţionale o întreagă listă de documente 
care trebuie pregătite pentru a se emite Hotărârea de Guvern. 

In continuare, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar, avem acordul 

Clubului Sportiv Şcolar de transfer al terenului, avem hotărârea de numire a 
Liceului teoretic „Ion Creangă” ca administrator al rezultatelor proiectului 

şi acordul final dat de Inspectoratul Şcolar Judeţean de transfer al terenului, 
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cu excepţia terenului de fotbal şi a vestiarelor, care vor rămâne în 
continuare în administrarea Clubului Sportiv Şcolar. 

Deci aceasta este o prezentare cronologică. 

Ce dorim noi acum: dorim să se aprobe transferul, intenţia de 
transfer al terenului din domeniul public al statului, în domeniul public 

local. 

Domnul primar Hogea Constantin 
E un proiect cu o anumită istorie şi cu anumite convulsii 

instituţionale şi nu cred că din rea credinţă, ci din neînţelegerea 

fenomenului în sine. 
Vreau să apreciez concursul doamnei inspector general Popişcă, 

care a înţeles până la urmă despre ce este vorba şi ne-a sprijinit în acest 

demers, în ciuda părerii sindicatului Invăţământ, care a fost extrem de 
reticent şi a zis: Primăria o să facă nişte vile acolo şi voi daţi terenul... în 

sfârşit nu vreau să mai comentez acest aspect şi nici liderul de sindicat care 

a făcut această afirmaţie şi vreau să apreciez în mod deosebit şi 
disponibilitatea doamnei ministru Ecaterina Andronescu, care o dată că a 

avut bunăvoinţa să o primească pe doamna viceprimar, în urma unei discuţii 

telefonice cu mine şi m-a asigurat că îşi va da tot concursul în a sprijini 
acest demers. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Domnul primar, eu am ceva să vă întreb: când vă referiţi la liderul 
de sindicat de la Inspectoratul Şcolar este vorba despre mine? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Nu, exclus, domnul consilier! Nu aveţi absolut nici o legătură! 
Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Şi o să vă spun de ce: pentru că discuţia a fost asupra terenului şi 
doamna Tarara ştie foarte bine, pentru că noi am discutat foarte mult: dacă 

se intervenea asupra terenului cu modernizare, cu ceva de fotbal şi a 

vestiarelor, Clubul Sportiv Şcolar ar fi fost de acord chiar să gireze şi la 
teren. Dar neintervenindu-se... 

Domnul primar Hogea Constantin 

Era angoasa că s-ar putea să dispară nişte catedre! 
Ideea este că ceea ce vrem noi să facem – şi mă bucur că toată 

lumea a înţeles – este că vrem să facem un lucru bun, nicidecum nu se 

schimbă destinaţia acelei zone ci rămâne în continuare o zonă de agrement, 
de loisir, de tabără, deci nu vrem să facem un alt gen de funcţiuni şi iată că 

până la urmă s-a înţeles acest aspect şi cel puţin până la momentul actual 

toată lumea a înţeles şi şi-a dat concursul şi sper că şi în continuare, în ceea 
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ce înseamnă promovarea hotărârii de guvern să nu avem probleme în ideea 
de a fi blocaţi în acest demers, pentru că vrem să facem ceva frumos! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Important este că s-a înţeles într-un final, au fost mai multe runde 
de discuţii, e păcat să pierdem astfel de ocazii! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

O întrebare tehnică, să zic: în inventarul centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, nu prea văd eu bine, dar aici apare ca adresă 

Tulcea, str.Elizeului nr.28. 

Doamna Tarara Silvia – Serviciul Management Proiecte cu 
Finanţare Externă 

A fost o problemă la înregistrarea imobilelor din lista de inventar: 

care apărea la nr.28, care apărea la nr.74. 
Doamna consilier Vizauer Lavinia 

La nr.74 apar unde, în inventarul domeniului public al municipiului, 

că figurează terenul, dar fără nici un act de dobândire. Aici, ce este al 
statului, figurează ca fiind în str.Elizeului nr.28.  

Mă gândesc să nu avem probleme cu proiectul de hotărâre şi să nu 

trebuiască să rectificăm. Mă gândeam să trecem undeva în paranteză 
Elizeului nr.28, conform inventarului... 

Doamna Tarara Silvia – Serviciul Management Proiecte cu 

Finanţare Externă 
Clubul Şcolar Sportiv şi-a rezolvat problema certificatului de 

adresă şi atunci toate figurează pe Elizeului nr.74. 

Domnul primar Hogea Constantin 
A propos de rectificări de genul acesta, pentru că astăzi am avut 

discuţii cu cei de la România Film 24, legat de activul grădina de vară 
cinema „Dacia”, unde am emis vreo două-trei hotărâri de Consiliu Local, 

tocmai în ideea de: nu aşa, virgula acolo, nu aşa...  

Şi până la urmă tot nu am făcut nimic, în ciuda unor promisiuni 
plecate de la Victor Ponta, de la ministrul actual al Finanţelor, Eugen 

Orlando Teodorovici, de la fostul ministru al culturii, actorul George 

Ivaşcu, de la senatorul Motoc, de la deputatul Gudu, de la toată lumea care 
a zis că se implică în rezolvarea acestei probleme şi rezultatul este zero 

până acum! 

Poate de acum încolo... 
Doamna consilier Vizauer Lavinia 

E bine când trimiteţi documentaţia mai departe să puneţi o copie de 

pe certificatul de adresă, ca să nu ne întoarcă pentru 28 acela. 
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Domnul primar Hogea Constantin 
Bun – şi nu ca să umplem timpul, înţeleg că astăzi unul dintre 

colegii noştri are un moment special în viaţă, aniversează un număr de ani, 

e vorba de domnul Drăniceanu, îi dorim – şi sunt convins că sunt în 
asentimentul dumneavoastră – la mulţi ani şi multă sănătate! 

Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Vă mulţumesc! 
- A venit domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Domnul consilier Ţiu, aveţi întrebări privind proiectul de hotărâre? 
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin  

Nu. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 
Domnilor consilieri, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Doamna secretar Brudiu Maria 
In unanimitate ( cu 14 voturi „pentru”) a fost aprobat proiectul de 

hotărâre. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Vă mulţumesc tuturor! 

 La mulţi ani, domnul Drăniceanu! 

O zi bună, declar închisă şedinţa.  

 

          PREŞEDINTA DE ŞEDINŢĂ                                     SECRETARUL 

                   VICEPRIMAR,                                            MUNICIPIULUI TULCEA 

 

                LUCA ANDALUZIA                                           Jr.BRUDIU MARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 EX.EE 


