
 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

   

JUDEŢUL TULCEA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA  

 

 

 

 

 

 

                                         PROCES-VERBAL 

     

Incheiat astăzi, 27 iunie 2019, ora 13,00 în  şedinţă  ordinară  

publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către primarul municipiului Tulcea, 

dr.ing.Hogea Constantin, în conformitate cu art. 39, alin. 1 şi 3, art. 42 alin. 

1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 

822/20 iunie 2019 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial 

al Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 20 consilieri locali (din totalul de 20 consilieri locali 

în funcţie). 

La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, primar al 

municipiului Tulcea,  doamna Luca Andaluzia şi domnul Marinescu Petre, 

în dubla calitate de consilieri şi viceprimari ai municipiului Tulcea, domnul 

Iusuf Leventh, director Direcţia Administraţie Publică Locală. 

 Sunt prezenţi directorii  societăţilor comerciale şi direcţiilor din 

subordinea Consiliului Local, şefii de servicii şi compartimente, funcţionari 

publici şi personal contractual din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, 

invitaţi în legătură cu ordinea de zi, reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

Preşedinte de şedinţă este în continuare domnul consilier Ştefan 

Ionuţ Paul.  

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul  – preşedinte de şedinţă 

Bună-ziua! 
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Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea de astăzi,  27 iunie  2019. 

Pe ordinea de zi  completată avem un număr de 17  puncte. 

Dacă sunt şi alte propuneri pentru ordinea de zi?  

Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost completată de executiv. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 20 voturi „pentru”), ordinea de zi a fost 

aprobată. 

- Ordinea de zi supusă la vot este următoarea: 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 30 mai 2019. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019. 

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea în vederea 

realizării proiectelor “Festivalul de teatru TRAGOS, ediţia a XVII-a”, 

„Spectacolul de teatru pentru copii <Aventurile lui Pinocchio>” şi 

”Cunoaşte Tulcea, du-i renumele în lume”. 

4. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

clădiri, începând cu data de 01.01.2020, pentru clădirea situată în 

municipiul Tulcea, str. Spitalului, nr. 33, bl. 20, parter, proprietatea 

contribuabilului Rekin S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de 

clădire neîngrijită. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 

cheltuielilor aferente proiectului « ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE 

AGREMENT ŞI RECREERE ÎN PARCUL ŞI LACUL CIUPERCA DIN 

MUNICIPIUL TULCEA PRIN MĂSURI DE PROTEJARE A MEDIULUI 

PENTRU COMUNITĂȚI DIN ZONA FLAG DELTA DUNĂRII»  cod SMIS 

130185, cod RO 02 22 06 2018 098 06. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor activității de 

salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Tulcea executată de 

societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 12/26.01.2017 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare 

separată, transport și sortare pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, 

plastic și sticlă din deșeurile municipale. 
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8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a 

Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, prin act adiţional. 

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a unui mijloc 

fix atribuit în folosinţă gratuită Liceului Tehnologic “Henri Coandă“ Tulcea 

și scoaterea din funcţiune a mijlocului fix aflat în domeniul privat al 

municipiului Tulcea în vederea casării şi a valorificării acestuia. 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al 

municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului – 

lotul nr. 1, în suprafaţă de 70 mp, identificat cu numărul cadastral 44221, 

dezmembrat din terenul în suprafață de 337 mp, aparţinând domeniului 

privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Gloriei nr. 37, având 

deschidere spre strada Milcov nr. 2. 

11. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 7097 mp, situat în 

municipiul Tulcea, zona industrială vest, strada Prelungirea Taberei FN, în 

vederea înregistrării în cartea funciară. 

12. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 382 mp, situat în municipiul 

Tulcea, strada Mahmudiei nr. 2, aferent imobilului proprietatea societății 

UNIREA SOCIETATE COOPERATIVĂ. 

13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publică a 

terenului în suprafată de 114,00 mp, apartinând domeniul privat al 

Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Mahmudiei, nr. 13, pentru 

destinatia de “parcare auto”, pentru o perioadă de 5 ani. 

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 

vehiculelor staţionate neregulamentar pe terenuri aparţinând domeniului 

public/privat al municipiului Tulcea. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

Serviciilor de Apă și de Canalizare din Județul Tulcea prestate de societatea 

Aquaserv S.A.. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general 

actualizat după finalizarea procedurilor de achiziţie publică pentru 

obiectivul de investiţii “REABILITARE ŞI MODERNIZARE REŢEA APĂ 

STR.BHACULUI ŞI STR.VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA. 

17. Diverse. 

Intrăm în ordinea de zi. 
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Punctul nr.1, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 30 mai 2019. 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun  aprobării dumneavoastră procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 20 voturi „pentru”) procesul-verbal a fost 

aprobat. 

Punctul nr.2, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.3, Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea în 

vederea realizării proiectelor “Festivalul de teatru TRAGOS, ediţia a XVII-

a”, „Spectacolul de teatru pentru copii <Aventurile lui Pinocchio>” şi 

”Cunoaşte Tulcea, du-i renumele în lume”. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 3, 4  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 
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Domnul consilier Ivanov Ioan 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Vă anunţ că la acest punct nu voi participa la vot. 

Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.     Chistrugă Corneliu-Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 
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16. Ştefan Ionuţ-Paul    Nu participă la vot 

17. Teodorescu Mircea Pentru  

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19 Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Punctul nr.4, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2020, pentru clădirea 

situată în municipiul Tulcea, str. Spitalului, nr. 33, bl. 20, parter, 

proprietatea contribuabilului Rekin S.R.L., ca urmare a constatării stării 

tehnice de clădire neîngrijită. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2,  3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.5, Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de 

finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului « ÎMBUNĂTĂŢIREA 

CONDIŢIILOR DE AGREMENT ŞI RECREERE ÎN PARCUL ŞI LACUL 

CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN MĂSURI DE PROTEJARE 

A MEDIULUI PENTRU COMUNITĂȚI DIN ZONA FLAG DELTA 

DUNĂRII»  cod SMIS 130185, cod RO 02 22 06 2018 098 06. 
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Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.6, Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor 

activității de salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Tulcea 

executată de societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 12/26.01.2017. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 
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NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.    Chistrugă Corneliu-Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel      Lipsă de la vot 

5.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Teodorescu Mircea Pentru  

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19 Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.7, Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 

colectare separată, transport și sortare pentru cel puțin deșeurile de hârtie, 

metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 
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Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil, însă avem un amendament cu referire 

la eliminarea sintagmei „cel puţin” din cuprinsul hotărârii, din titlu, din 

articol, pentru ca aceste tarife sunt strict pentru aceste deşeuri din metal, 

plastic, sticlă, fiind deşeurile principale nu trebuie să apară „cel puţin”. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot amendamentul. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 19 voturi “pentru” amendamentul a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria              Pentru 

2.         Chistrugă Corneliu-Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel      Lipsă de la vot 

5.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 
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16. Ştefan Ionuţ-Paul              Pentru 

17. Teodorescu Mircea Pentru  

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19 Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.         Chistrugă Corneliu-Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin              Pentru 

4. Drăniceanu Daniel          Lipsă de la vot 

5.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere  Pentru 
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16. Ştefan Ionuţ-Paul               Pentru 

17. Teodorescu Mircea Pentru  

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19 Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.8, Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, 

prin act adiţional. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria              Pentru 

2.         Chistrugă Corneliu-Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin              Pentru 

4. Drăniceanu Daniel         Lipsă de la vot 

5.           Frandeş Claudia Alina Pentru 
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6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul             Pentru 

17. Teodorescu Mircea Pentru  

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19 Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul 

public al municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a 

unui mijloc fix atribuit în folosinţă gratuită Liceului Tehnologic “Henri 

Coandă“ Tulcea și scoaterea din funcţiune a mijlocului fix aflat în domeniul 

privat al municipiului Tulcea în vederea casării şi a valorificării acestuia. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.10, Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul 

privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a 

terenului – lotul nr. 1, în suprafaţă de 70 mp, identificat cu numărul 

cadastral 44221, dezmembrat din terenul în suprafață de 337 mp, 

aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. 

Gloriei nr. 37, având deschidere spre strada Milcov nr. 2. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.11, Proiect de hotărâre privind inventarierea în 

domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 7097 mp, 

situat în municipiul Tulcea, zona industrială vest, strada Prelungirea 

Taberei FN, în vederea înregistrării în cartea funciară. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 
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Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria              Pentru 

2.        Chistrugă Corneliu-Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin              Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.    Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul             Pentru 

17. Teodorescu Mircea Pentru  

18. Ţiu Gabriel Dorin Abţinere 

19 Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.12, Proiect de hotărâre privind inventarierea în 

domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 382 mp, 
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situat în municipiul Tulcea, strada Mahmudiei nr. 2, aferent imobilului 

proprietatea societății UNIREA SOCIETATE COOPERATIVĂ. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.13, Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie 

publică a terenului în suprafată de 114,00 mp, apartinând domeniul privat 

al Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Mahmudiei, nr. 13, pentru 

destinatia de “parcare auto”, pentru o perioadă de 5 ani. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.14, Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind reglementarea activității de ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe terenuri 

aparţinând domeniului public/privat al municipiului Tulcea. 
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Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 3 și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier  Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Continuăm cu punctul nr.15, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului Serviciilor de Apă și de Canalizare din Județul Tulcea 

prestate de societatea Aquaserv S.A.. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 3 și 5. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Numai puţin, că lipseşte Regulamentul. 

Acest regulament iniţiatorul l-a retras din discuţiile pentru ordinea 

de zi de astăzi, pentru a mai amenaja anumite chestiuni cu conducerea 

executivă a AQUASERV-ului, în aşa fel încât acest regulament să fie coerent 

şi responsabilităţile să fie clar delimitate ca şi sarcini în dreptul Aquaserv-

ului, am informat conducerea Aquaserv-ului că urmează să avem o întâlnire 

pe baza acestui regulament, în aşa fel încât în luna viitoare să putem să vi-l 

supunem aprobării, în condiţiile în care şi executivul Primăriei, dacă vreţi, 

are garanţia că acest regulament este concis, este clar şi nu creează nici un 

fel de ambiguităţi sau diluări de responsabilitate. 

Conducerea executivă aşteaptă întâlnirea, în urma căreia sperăm să 

avem un punct comun, în aşa fel încât în luna iulie să putem intra cu acest 

regulament. 

Aşadar retrag proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Continuăm cu punctul nr.16 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre 

privind aprobarea  devizului general actualizat după finalizarea 
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procedurilor de achiziţie publică pentru obiectivul de investiţii 

“REABILITARE ŞI MODERNIZARE REŢEA APĂ STR.BACULUI ŞI 

STR.VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Trecem la punctul Diverse. 

Avem aici adresa  Asociaţiei Scriitorilor din judeţul Tulcea 

Aegyssus nr.18/07.06.2019. 

Domnul profesor este? A ieşit. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă îmi permiteţi, domnul profesor a ieşit pentru că dânsul spera 

să existe deja proiectul de hotărâre şi în condiţiile în care i s-ar fi solicitat 

lămuriri, era în măsură să le dea şi sunt convins că luna viitoare va fi aci. 

Acum noi doar vă informăm de această solicitare şi de intenţia 

executivului, urmând ca luna viitoare să supunem aprobării dumneavoastră, 

trebuie să găsim şi varianta legală pentru acest sediu. 

Eu am convingerea că activitatea Asociaţiei scriitorilor Aegyssus 

este cunoscută de către dumneavoastră, are în componenţă un număr de 

peste 35 scriitori, poeţi, oameni care au pus la dispoziţia comunităţii trei – 

patru – cinci – şase – şapte chiar doisprezece scrieri de beletristică, de 

informaţii, este – dacă îmi este permisă exprimarea – un grup elitist de 

intelectuali care merită sprijinul nostru, în condiţiile în care găsim o 

posibilitate de a-i ajuta. 

Această Asociaţie a scriitorilor Aegyssus, pentru diferitele 

evenimente pe care le creează în municipiu şi nu numai pentru ceea ce 

înseamnă lansări de carte sau prezentări de acte culturale, ei se întâlnesc în 

tot felul de terase, la tot felul de localuri din municipiul Tulcea, ceea ce mi 
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se pare total nepotrivit pentru nişte oameni de cultură confirmaţi deja, 

pentru un grup de intelectuali cu care de altfel ne mândrim şi nu putem 

chiar să lăsăm această situaţie - şi sunt toţi la o vârstă nu neaparat 

venerabilă, dar sunt oameni care au respectul comunităţii, comunitatea 

culturală, spirituală şi  nu numai îi ştie şi îi apreciază şi am considerat ca să 

venim către dumneavoastră cu rugămintea de a găsi formula ca acest sediu, 

mic de altfel pentru ceea ce înseamnă o asociaţie a scriitorilor, repet, cu cel 

puţin 35 membri, pe un contract de închiriere să îi fie atribuit acestei 

organizaţii. 

Sunt convins că acelaşi lucru v-ar fi spus şi domnul profesor Marcel 

Petcu, cunoscut de altfel şi printr-o serie întreagă de volume de poezie şi de 

nuvelistică şi nu numai, lansate ori de câte ori a avut ocazia, fie la 

Biblioteca „Panait Cerna”, de regulă acolo se fac lansările de carte sau la 

Casa Avramide, problema este că până la aceste evenimente oamenii trebuie 

să se întâlnească undeva să pună la punct un program şi nu ştiu dacă e bine  

în continuare aceşti oameni să se întâlnească pe terasa de la cârciuma X, Y, 

Z că nu este o notă bună pentru comunitatea tulceană în general. 

Cam asta e ceea ce aş fi vrut a vă spune şi am şi făcut-o, privind 

solicitarea celor de la Asociaţie şi pe care am zis că pentru o minimă 

informare întâi să discutăm la Diverse, după care vom găsi formula de a o 

supune aprobării Consiliului Local. 

Mulţumesc! 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Trecem mai departe la punctul „Diverse”, dacă cu privire la 

celelalte puncte aveţi discuţii, la adresa domnului Stelea Liviu Marian 

nr.18/07.06.2019, la adresa Asociaţiei RePatriot nr.17372/11.06.2019, şi 

Punctul de vedere al societăţii Aquaserv S.A. referitor la adresa domnului 

Stelea Liviu Marian nr.15943/11.06.2019. 

Intreb domnii consilieri dacă au discuţii. 

Domnul Ranciu Nicolae – cetăţean al municipiului Tulcea 

Referitor la Stelea, e traumatizat, domnilor... 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Vă rog mai întâi să vă prezentaţi şi să precizaţi ce legătură aveţi 

cu... 

Domnul Ranciu Nicolae – cetăţean al municipiului Tulcea 

Mă numesc Ranciu Nicolae şi sunt arhicunoscut celor din PSD... 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Care este legătura dumneavoastră cu domnul Stelea Marian? 

Sunteţi avocatul dânsului? 
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Domnul Ranciu Nicolae – cetăţean al municipiului Tulcea 

Nu sunt, sunt cunoştinţă cu el şi se răzbună că mă ajută pe mine, 

mafia asta care vrea să mă decapiteze pe mine! 

- Nu se vorbeşte la microfon, nu se aude. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Vă rog, în Consiliul Local nu facem astfel de discuţii! 

Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Dacă îmi permiteţi, legat de adresele domnului Stelea Liviu Marian, 

pentru că tot o să primim astfel de petiţii la Consiliul Local. Sunt aici de faţă 

domnul preşedinte al Consiliului de Administraţie, doamna director 

economic, de asemenea doamna Pascale Rodica, membră a Consiliului de 

Administraţie, nu ştiu, să spună dânşii, să-şi susţină punctul de vedere, 

sigur, aş putea să-l susţin şi eu, dar e mai bine să-l susţină conducerea. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Mai sunt intervenţii? 

Dacă nu mai sunt, declarăm şedinţa închisă, vă mulţumim frumos!  
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     ŞTEFAN IONUŢ PAUL                                                Jr.BRUDIU MARIA 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 EX. 

EE 

 


