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                                         PROCES-VERBAL 

     

Încheiat astăzi, 27 septembrie 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 dispoziţiile art. 133 alin. (1), 

alin (2) lit. a), alin. (3) lit.a) şi art. 138, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziţia  

nr. 1248/20 septembrie 2019 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi     

site-ul oficial al Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 18 consilieri locali (din totalul de 19 consilieri locali 

în funcţie). 

Întârzie domnul consilier local Drăniceanu Daniel. 

La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, Primar al 

municipiului Tulcea,  doamna Luca Andaluzia şi domnul Marinescu Petre, 

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

doamna Brudiu Maria, secretarul general al municipiului Tulcea. 

  



 2 

Sunt prezenţi directorii  societăţilor 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. 

Se alege preşedinte de şedinţă la propunerea doamnei consilier 

local Vizauer Lavinia, în unanimitate (cu 18 voturi „pentru”) domnul 

consilier local Vâlcu Dumitru.  

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 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. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18 Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia              Pentru 
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Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Bună-ziua! Mulțumesc pentru această oportunitate pe care mi-ați 

oferit-o de a conduce ședința de astăzi a Consiliului Local, nu sunt singur, 

împreună cu dumneavoastră și împreună cu domnul primar care 

întotdeauna mi-a detaliat fiecare problemă cu exactitate. Este o ordine de 

zi foarte încărcată. Supun la vot ordinea de zi!  

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteți, să aduc propunerea completării ordinii de zi 

cu validarea mandatului consilierului local Tudor Marian. Propunerea 

este să completați acest punct după punctul 4.   

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunteți de acord cu acest punct 4? 

Domna Brudiu Maria, Secretarul general al Municipiului Tulcea 

Deci supunem la vot ordinea de zi cu modificări și completări. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Cine este de acord? Să înțeleg că sunteți de acord cu ordinea de zi 

propusă! 

În unanimitate (cu 18 voturi „pentru”), ordinea de zi a fost 

aprobată. 

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 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 
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12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18 Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

- Ordinea de zi supusă la vot este următoarea: 

1. Alegerea președintelui de ședință. 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 25 iulie 2019. 

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 august 2019. 

4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Teodorescu Mircea din partea 

Partidului Social Democrat. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

5. Proiect de hotărâre privind virările de credite bugetare între 

capitolele de cheltuieli ale bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Municipiului Tulcea pe anul 2019. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

6. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate 

de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea 

societăţilor radiate din evidenţa fiscală. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

7. 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. Gloriei, nr. 12, proprietatea domnului Georgescu 

Victor, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de organizare 

a activităţii de prevenire și combatere a înzăpezirii şi poleiului pe timp 

friguros în municipiul Tulcea, în perioada noiembrie 2019 - martie 2020. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție privind proiectul „Modernizarea infrastructurii 

corespunzătoare Grădiniței cu Program prelungit nr. 12, Municipiul 

Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare 

a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE CLĂDIRE, 

INTERNAT - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL” şi a indicatorilor 

tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare 

a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE 

ENERGETICĂ CLĂDIRE LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU” şi 

a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție privind proiectul „Modernizarea sediului Poliției 

Locale Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor  

tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție privind proiectul “Reabilitare cămin internat și 

cantină școală Liceul Tehnologic Brad Segal Tulcea”și a indicatorilor 

tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a 

blocului de locuințe din str. Gării, nr. 14, bl. 7 – Asociația de proprietari 

Armonia, Municipiul Tulcea”și a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “REABILITARE 

ȘI MODERNIZARE STRĂZI MUNICIPIUL TULCEA, ZONA VEST ETAPA 

I “ şi a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “REABILITARE 
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ȘI MODERNIZARE STRĂZI MUNICIPIUL TULCEA, ZONA EST ETAPA I 

“ şi a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,RE START  

NEPTUN - DEZVOLTARE LOCALĂ  INTEGRATĂ”, Cod SMIS 125671  și 

a cheltuielilor legate de proiect. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,SERVICII 

INTEGRATE PENTRU VIITOR”, Cod SMIS 125672  și a cheltuielilor 

legate de proiect. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

“MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN 

MUNICIPIUL TULCEA“, COD SMIS 125442 și a cheltuielilor legate de 

proiect. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului 

Tulcea la programul “WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în 

comunitățile locale”, în municipiul Tulcea. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a 

mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepționării obiectivului de 

investiții “AMENAJARE TEREN DE SPORT ALEEA CHIPAROSULUI, 

MUNICIPIUL TULCEA.” 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a 

mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de 

investiţii “REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA NAVALIȘTILOR, 

MUNICIPIUL TULCEA”. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a 

mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de 

investiţii “REFACERE SISTEM RUTIER STR. WALTER, STR. CHINDIEI, 

STR. CICERONE, MUNICIPIUL TULCEA”. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

24. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare 

constituit în favoarea societății Transport Public  S.A. Tulcea asupra 

imobilului teren în suprafață de 10202 mp, înscris în cartea funciară 
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43901, numărul cadastral Cadastral 43901, aparținând domeniului public 

al Municipiului Tulcea, situat în Municipiul Tulcea, str. Energiei nr. 14. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

25. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și 

servitute cu titlu gratuit către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. 

asupra terenului în suprafață 3,00 mp, aparținând domeniului public al 

municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Griviței nr. 14, pentru 

amplasarea a doi stâlpi de iluminat, a unei cutii stradale și a unei firide și 

asupra terenului în suprafață 0,5 mp, aparținând domeniului public al 

municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Frumoasă, pentru amplasarea 

unei firide. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al 

municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului 

în suprafaţă de 1680 mp, situat în Tulcea str. Păcii nr. 83, identificat cu 

numărul cadastral 32930, carte funciară nr. 32930 și inventarierea în 

domeniul public al municipiului Tulcea a construcției în suprafaţă 

construită de 551 mp, situată în Tulcea, str. Păcii nr. 83, având destinația 

de sediu al Serviciului Impozite și Taxe locale. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea suprafeței utile a 

spațiului, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în 

Tulcea, strada Unirii bl. B2, de la 24,38 mp la 37,44 mp. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

28. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului a terenului în suprafaţă de 3 mp, situat în municipiul Tulcea, 

Aleea Cristina nr.1, bl.1, sc.B, parter. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE FRONT 

STRADAL”, intravilan, strada Cîmpului, nr. 2, număr cadastral 42302, 

Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE ȘI 

COOPERAREA POLIȚIEI – EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA 

SEDIULUI POLIȚIEI LOCALE TULCEA”, intravilan, strada Mahmudiei, 
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nr. 18 - 20, număr cadastral 34561, Tulcea și a  Regulamentului Local de 

Urbanism aferent 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”, intravilan, strada Mihai Eminescu, nr. 46, 

număr cadastral 40525, Tulcea și a  Regulamentului Local de Urbanism 

aferent. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE HALĂ SPAȚIU ADMINISTRATIV, DEPOZITARE, 

SERVICII, PRODUCȚIE PUBLICITARĂ ȘI PERSONALIZĂRI DIVERSE”, 

intravilan, strada Cernica, nr. 15A, număr cadastral 41316, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE D+P+5E ȘI ÎMPREJMUIRE”, 

intravilan, strada Alunișului, nr. 7A, număr cadastral 42253, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE ȘI BIROURI”, intravilan, strada 

Gazelei, nr. 13, număr cadastral 33763, Tulcea și a  Regulamentului Local 

de Urbanism aferent. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE HALĂ DEMONTABILĂ”, intravilan, strada Viticulturii, 

nr. 2, număr cadastral 39880, Tulcea și a  Regulamentului Local de 

Urbanism aferent. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE 

UNIFAMILIALE”, intravilan, Aleea Gema, FN, numere cadastrale 41212, 

9119, 33027, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE, ȘOPRON DEPOZIT CEREALE, 

LABORATOR CEREALE P+1, PLATFORMĂ BETONATĂ ȘI 
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ÎMPREJMUIRE”, extravilan, T 260, A 4238, număr cadastral 38770, 

Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE LABORATOR COFETĂRIE ȘI SPAȚII 

ADMINISTRATIVE”, intravilan, strada Sculptor Ion Jalea, nr. 6, număr 

cadastral 32480, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu ”MODERNIZARE ȘI MANSARDARE CORP C1, C2”, intravilan, 

strada Rândunicii, nr. 6, număr cadastral 41956, Tulcea. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

40. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, 

reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în 

Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitare “Dezvoltarea Durabilă a 

Serviciilor de Apă și Canalizare din Judeţul Tulcea”, Primarul 

Municipiului Tulcea, Dr. Ing. Hogea Constantin, în vederea exercitării 

votului privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de 

alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru 

societatea Aquaserv S.A. Tulcea. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi 

ale structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

42. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 150/27.07.2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi din 

structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

43. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea pentru desfășurarea activității de prestări servicii 

funerare:comercializare de articole funerare și transport mortuar de 

recuperare și paradă, de către firma KAPEL ELI S.R.L, cu sediul social în 

municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 85, camera nr. 1, bl. U3B, sc. A, ap. 3, 
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județul Tulcea, având C.U.I. 31518682, pentru punctul de lucru situat în 

municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 17, bl. 8, sc. D, parter, ap.4, județul 

Tulcea. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

44. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea pentru desfășurarea activității de prestări servicii 

funerare: comercializare de articole funerare și transport mortuar de 

recuperare și paradă, de către firma CASA FUNERARĂ ELI S.R.L, cu 

sediul social în municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 85, camera nr. 2, bl. 

U3B, sc. A, ap. 3, județul Tulcea, având C.U.I. 34882326, pentru punctul 

de lucru situat în municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 17, bl. 8,  

sc. D, parter, ap. 4, spaţiul 2, județul Tulcea. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

45. Proiect de hotărâre privind serviciile publice de transport local 

de persoane prin curse regulate în municipiul Tulcea.  

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

46. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse 

regulate în Municipiul Tulcea către societatea Transport Public S.A. 

Tulcea. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune, prin 

negociere directă a serviciului public de administrare a domeniului public 

si privat al Municipiului Tulcea privind activităţile de amenajare, 

salubrizare, întreţinere, modernizare şi extindere spaţii verzi, parcuri, 

cişmele, fântâni arteziene şi sisteme de irigaţii. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

48. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă 

pentru copii pe raza Municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 82/30.03.2017. 

- inițiatori consilierii locali Luca Andaluzia, Vizauer Lavinia, 

Suhov Anca, Marin Cezar-George  

49. Informare privind pregătirea și funcționarea sistemului 

centralizat pentru furnizarea energiei termice în sezonul rece 2019 – 2020 

de către societatea Energoterm S.A. Tulcea. 

50. Diverse 

Ordinea de zi se completează cu următoarele puncte: 
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51. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 

local al domnului Tudor Marian din partea Partidului Social Democrat. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

- Depunerea jurământului. 

52. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare 

a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze 

efectuat prin curse regulate în municipiul Tulcea, încheiat între Municipiul 

Tulcea și societatea Transport Public S.A. nr. 25620/29.09.2017, prin act 

adițional.   

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 2, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 25 iulie 2019. 

Dacă sunt ceva discuţii? 

Supunem la vot! 

Cine este pentru? 

Vă mulțumesc! 

În unanimitate (cu 18 voturi „pentru”) procesul-verbal 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 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 

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 3, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 

august 2019. 

Sunt discuții?  

Supun la vot!  

Cine este pentru? 

Vă mulțumesc! 

Cu 18 voturi „pentru” procesul-verbal 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 vot 

5.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   
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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. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

          Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 4, Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier local al domnului Teodorescu Mircea din 

partea Partidului Social Democrat. 

Comisia de specialitate sesizată, Comisia nr. 5. 

         Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

         Comisia nr. 5 – aviz favorabil. 

         Cu 18 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 vot 

5.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 
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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. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Și aici în completarea ordinii de zi, Proiectul de hotărâre privind 

validarea mandatului de consilier local al domnului Tudor Marian din 

partea Partidului Social Democrat. 

Comisia nr. 5 ! 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Comisia de validare ar trebui să se întrunească să….. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

5 minute, comisia de validare se întrunește pentru a constata 

legalitatea alegerii… 

Am reluat lucrările ședinței, comisia de validare să prezinte! 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Comisia de validare întrunită astăzi în cadrul ședinței ordinare din 

27 septembrie 2019 a constatat că au fost respectate condițiile legale și că 

nu este caz de incompatibilitate fapt pentru care a hotărât să propună 

validarea mandatului de consilier local al domnului Tudor Marian. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Mulțumesc. Dacă sunt ceva discuții ? Supunem la vot! Cine este 

pentru ? 

Cu 18 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 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. Tudor Marian      Nu participă la vot 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

 Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Îl invităm pe domnul consilier local Tudor Marian să depună 

jurământul! 

Domnul consilier local Tudor Marian 

"Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, 

tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor 

municipiului Tulcea. Așa să-mi ajute Dumnezeu!" 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 



 16 

Îi spunem bun-venit domnului consilier în rândul consilierilor 

municipiului Tulcea. Domnul primar vrea să adreseze câteva cuvinte. 

Domnul primar Hogea Constantin 

 Ca de fiecare dată când un nou coleg apare în componența 

Consiliului Local, vă rog să-mi permiteți și de data asta sau poate mai ales 

și de data aceasta să-i doresc domnului director un bun venit în mijlocul 

consilierilor locali. Domnia sa este deja o personalitate cunoscută în 

cetate, este directorul unui Institut de Cercetare Național al Deltei 

Dunării, este un om care cunoaște foarte bine problematica Deltei și nu 

numai, este un om apreciat, un om recunoscut de comunitate și în opinia 

mea cred că prezența domniei sale, atât cât va fi mandatul, este un câștig 

pentru Consiliul Local și pentru comunitate. Așadar, bine ați venit, 

domnule consilier, vă dorim succes în activitatea dumneavoastră! 

Mulțumesc. 

     Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 5 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind virările 

de credite bugetare între capitolele de cheltuieli ale bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019. 

Sunt sesizate 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. 

Dacă sunt discuții? 

Supunem la vot! 

Cine este pentru?  

În unanimitate, cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

      Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

  Punctul nr. 6, Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor 

fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul 

Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 3  și 5. 
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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 local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt probleme? 

Discuții? 

Vă rog, doamna consilier! 

Doamna consilier local Suhov Anca 

Nu este neapărat o problemă, vreau să atrag atenția că vorbim 

despre un imobil monument istoric aflat pe lista... a e următorul! Scuze! 

Revin! 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Supunem la vot! 

Cine este pentru? 

Vă mulțumesc! 

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 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 7, 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. Gloriei, nr. 12, proprietatea domnului 

Georgescu Victor, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 

neîngrijită. 

Sunt sesizate 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 local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Doamna Suhov, vă mențineți ... 

Doamna consilier local Suhov Anca 

Da, scuze pentru mai devreme. Vorbim de un monument istoric, 

cunoscut și sub numele de Cireșica, înregistrat în lista monumentelor cu 

indicativul Tulcea 2MB05982, edificat în anul 1913. Nu pot decât să mă 

bucur de inițiativa executivului de a face acest prim pas de mărire a 

impozitului, care pas, din păcate, ținând cont că e o proprietate privată, 

noi ca U.A.T. nu prea avem mare lucru altceva de făcut conform legii. 
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Vreau numai să vă aduc aminte că avem un alt monument pe str. 14 

Noiembrie 26 pe care-l avem pe lista de investiții bugetată din bugetul 

local ca documentației și aș fi vrut să întreb, e al doilea an în care e acolo, 

este singurul imobil al primăriei care e monument istoric? Este în 

continuare ocupat de chiriași? Se distruge și își pierde calitatea de 

monument într-un final, și-o va pierde prin scăderea calității clădirii. 

Întrebarea era către executiv: În ce fază mai suntem cu 14 Noiembrie 26? 

Dacă e cineva de la investiții care poate să-mi răspundă? 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Este cineva care poate să dea un răspuns la întrebarea doamnei 

consilier? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Da, știm de situația acestui imobil, slavă domnului că nu a luat foc 

la ultimul incendiu care a fost în zonă, pentru că era cât pe aci să nu mai 

avem despre ce discuta. Evident că avem în atenție acest demers și la o 

eventuală rectificare, sperăm noi pozitivă, o să includem și tot ce înseamnă 

demersurile privind includerea acestui imobil pentru reabilitarea cu 

destinația de imobil de patrimoniu. Dacă Direcția economică știe mai mult 

decât știu eu poate să spună. Sau dacă domnul arhitect care văd că 

strălucește prin absență... da, știm de această chestiune și o avem în 

atenție. 

Doamna consilier local Suhov Anca 

Problema e că și anul acesta au fost bani dați de Ministerul 

Culturii pentru situații similare și pe care i-am fi putut accesa dacă aveam 

un studiu de fezabilitate elaborat. Deci s-au dat bani către imobilele 

monument istoric care sunt în proprietate publică. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Doamna Marinov este? 

Doamna Marinov Gabriela – Director al Direcției Management 

Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă   

Apelul a fost deschis într-devăr doar trei luni, dar chiar dacă ar fi 

fost deschis și mai mult nu exista un DALI în prealabil făcut, însă nu este 

ultimul apel, până se termină perioada de programare tot din fonduri, 

sperăm al Ministerului Culturii sau dacă nu din fonduri norvegiene, avem 

în vedere acest imobil ca și altele de altfel, și tot ca o altă sursă de 

finanțare sau, mă rog, am făcut demersurile și la ITI astfel încât să ia în 

calcul din apelurile care se vor mai deschide din alte programe 

operaționale să se aloce sume suplimentare în acest sens. 
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Doamna consilier local Suhov Anca 

Mulțumesc mult. Asta chiar e o veste bună! Și mai e o altă 

întrebare. Cireșica e clar că are nevoie de ajutor, înțeleg că valoarea cu 

care e listată pe site-urile de publicitate imobiliară e de vreo 60.000 de 

euro. Întreb colegii consilieri, vi s-ar părea o idee oportună, prinderea în 

bugetul de anul viitor a achiziționării acestei clădiri de patrimoniu? E o 

întrebare, dacă... Am strângeri de inimă pentru că știu că încă nu am reușit 

să ne rezolvăm problema cu singura clădire de patrimoniu pe care o avem, 

dar până la urmă și Cireșica e a orașului și nu știu și ar mai fi fost o 

întrebare, cum nu au reușit să-l găsească pe domnul Victor Georgescu? 

Adică scrie acolo că până la urmă i-au pus pe ușă că nu l-au găsit. Asta e! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Acum dacă tot am adus în discuție Ministerul Culturii, că despre 

asta este vorba,  eu aștept ca Ministerul Culturii să-și facă o datorie de 

onoare față de Municipiul Tulcea promisă prin vocea primului-ministru 

actual privind redarea Cinematografului Grădina de vară Dacia, dacă tot 

vorbim de Ministerul Culturii. Personal i-am înmânat doamnei             

prim-ministru o documentație și am rugat-o să ne ajute și i-am spus că doi 

prim-miniștri m-au mințit până acum. Și mi-a spus, domul primar, niciunul 

nu a fost femeie, eu vă voi rezolva! Nu s-a rezolvat nimic, ca să nu spun de 

un ziar așa zis independent, care a zis la un moment dat, ce n-a făcut 

Hogea în 10 ani, a făcu Andaluzia în 2 minute. Eu chiar mi-aș dori să se 

întâmple acest lucru și ca acest activ care este în patrimoniul primăriei  să 

fie redat primăriei ca să putem  să investim în el cu aceeași destinație. 

Evident că nu ne putem deroba de responsabilitatea clădirii invocată de 

doamna arhitect, dar până una alta noi așteptăm de la Ministerul Culturii 

rezolvarea unei probleme extrem de acute și anume redarea patrimoniului 

Consiliului Local Cinematografului de vară Dacia. Deci asta este vocea 

primului-ministru și a ministrului culturii privind rezolvarea acestei 

situații. Evident că este de prisos să vă spun că până acum nu s-a rezolvat 

absolut nimic și este în aceeași situație. Iar ca să cumpărăm noi imobilul 

clădirea Cireșica, așa cum este denumită, mă rog, poate fi o variantă, dar 

nu știu dacă legea ne permite să achiziționăm acest gen de imobile și nu 

știu dacă ne putem permite în condițiile în care noi nu știm dacă mai putem 

să dăm drumul la căldură în iarna asta din lipsă de fonduri. 

Evident că această clădire este o clădire simbol, eu am participat 

la un moment dat la o expoziție cu clădirile vechi din municipiul Tulcea și 

din 10 tablouri 8 erau cu această clădire Cireșica. Deci, până la Cireșica, 



 21 

unde eu cred că proprietarul va trebui să-și asume răspunderea, eu aștept 

cu nerăbdare răspunsul de la Guvern și de la doamna prim-ministru 

privind Grădina de vară Dacia. Mulțumesc. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Mulțumim domnule primar, eu aș vrea să întreb dacă de aceeași 

majorare ar putea să beneficieze, așa în ghilimele, sala de sport, cea de pe 

Isaccei, cea veche, sala veche, care este o clădire părăsită, o clădire 

degradată și întreb dacă ar fi supusă aceleeași impozitări. Dacă poate  

să-mi spună cineva? 

Doamna consilier local, Frandeș Claudia Alina  

Vă pot spune eu întâmplător, domnule consilier, nu, nu poate, 

pentru că Onor statul nu reușește să vină, să facă procesul-verbal de 

predare-primire al imobilului.  

Domnul primar Hogea Constantin 

E un caz similar cu Grădina de vară Dacia. 

Doamna consilier local, Frandeș Claudia Alina  

Exact. Deci statul pe care îl roagă cineva de vreo 3 ani de zile  

nu-și mișcă un funcționar să vină să predea clădirea. Așa că să încerce 

cineva să majoreze. Mulțumesc. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Vă mulțumesc pentru precizare. Am înțeles. Dacă mai sunt și alte 

întrebări? 

Doamna viceprimar, Luca Andaluzia 

Dacă-mi permiteți, domnule președinte, aș vrea să o întreb pe 

doamna director Grădinaru, care cred că sunteți președintele comisiei.... 

Domnul primar Hogea Constantin 

Arhitectul șef este președinte. 

Doamna viceprimar, Luca Andaluzia 

Dar sunteți membru? Este vreun membru al comisiei? Deci nu am 

ce să întreb, pe cine să întreb? 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Mai sunt alte întrebări? Dacă nu, supunem la vot! Cine este 

pentru? 

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

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 8, Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului 

de organizare a activităţii de prevenire și combatere a înzăpezirii şi 

poleiului pe timp friguros în municipiul Tulcea, în perioada noiembrie 

2019 - martie 2020. 

Sunt sesizate 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 
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Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Ne poate detalia cineva pregătirile care se pot face. 

Domnul Gheorghiu Andrei Aurel – director general societatea 

Servicii Publice S.A.    

S.C. Servicii Publice, momentan este pregătită. Dacă mîine ninge 

suntem pregătiți să ieșim pe stradă. Avem stocuri de clorură 70 tone, sare 

90 tone, inhibitor, utilajele sunt în stare de funcționare, cele 15 pe care le 

avem. Doar anul trecut am reușit să achiziționăm un singur utilaj pentru 

deszăpezire, o sărătiță de dimensiuni mai mici pentru străzile din 

municipiul Tulcea. Demarăm de luni procedura de licitație pentru 

achiziționarea altor utilaje pentru activitatea de iarnă. Suntem conectați la 

subiect, știm foarte bine ce avem de făcut, nu identific momentan nicio 

problemă în organizarea activității de iarnă.  

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Mulțumesc frumos domnul director, deci să fim siguri că suntem 

pregătiți. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții? Supunem la vot! Cine 

este pentru? Vă mulțumesc. 

 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   
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 9, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul 

„Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu Program 

prelungit nr. 12, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a 

indicatorilor tehnico-economici.  

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2  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 Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Sunt discuții? Cine este pentru? 

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

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 10, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul 

“REABILITARE CLĂDIRE, INTERNAT - LICEUL TEORETIC GRIGORE 

MOISIL” şi a indicatorilor tehnico-economici. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 
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Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Cine este pentru? Vă mulțumesc! 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 
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Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 11, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul 

“REABILITARE ENERGETICĂ CLĂDIRE LICEUL DE ARTE GEORGE 

GEORGESCU” şi a indicatorilor tehnico-economici. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2  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 Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Cine este pentru? Vă mulțumesc! 

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 
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13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 12, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul 

„Modernizarea sediului Poliției Locale Tulcea prin eficientizare 

energetică” și a indicatorilor tehnico-economici. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2  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 Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Dacă domnul director de la Poliția Locală ne poate sau 

cineva să ne detalieze! 

Doamna Marinov Gabriela – Director al Direcției Management 

Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă   

Acest proiect presupune doar eficientizarea energetică a clădirii , 

dar este un proiect preliminar al unui alt proiect finanțat prin România – 

Ucraina, acesta este finanțat prin Programul operațional regional, se 

realizează doar eficientizarea energetică, ceea ce înseamnă partea de 

anvelopare și schimbat uși, geamuri, lucruri care țin de eficientizare și de 

reducerea consumului de energie, iar așa cum am spus este o etapă 

preliminară pentru un alt proiect care înseamnă și extinderea Poliției 



 29 

Locale. Deci sunt proiecte cumulate, integrate, cam atât vă pot spune în 

momentul acesta. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Proiectul acesta de extinedere urmează? 

Doamna Marinov Gabriela – Director al Direcției Management 

Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă   

Acela urmează, acesta abia îl introducem, este cererea de fianțare 

aproape finalizată. Celălalt în schimb este în evaluare, a fost primul admis 

pe lista de proiecte numai că mai are o etapă de evaluare, cea finală care 

se încheie pe 2 decembrie anul acesta, termen până la care nor mai trebuie 

să predăm anumite documente, dar acela se contractează înaintea celui de 

eficientizare.  

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Mulțumim. Dacă mai sunt alte discuții? Supunem la vot!  

Cine este pentru?  

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 
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14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 13, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul 

“Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul Tehnologic Brad Segal 

Tulcea”și a indicatorilor tehnico-economici. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2  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 Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Cine este pentru? Vă mulțumesc! 

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 



 31 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 14, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul 

„Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Gării, nr. 14, bl. 7 

– Asociația de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea”și a indicatorilor 

tehnico-economici. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2  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 Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? Vă mulțumesc! 

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

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 15, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI MUNICIPIUL 

TULCEA, ZONA VEST ETAPA I “ şi a indicatorilor tehnico-economici. 
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Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2  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 Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? Vă mulțumesc! 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 
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18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 16, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 

investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI MUNICIPIUL 

TULCEA, ZONA EST ETAPA I “ şi a indicatorilor tehnico-economici. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2  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 Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? Vă mulțumesc! 

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   



 35 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 17, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

,,RE START NEPTUN - DEZVOLTARE LOCALĂ  INTEGRATĂ”, Cod 

SMIS 125671  și a cheltuielilor legate de proiect. 

Sunt sesizate 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. 

Sunt discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? 

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 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 18, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

,,SERVICII INTEGRATE PENTRU VIITOR”, Cod SMIS 125672  și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

Sunt sesizate 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. 
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Sunt discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? Vă mulțumesc! 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 19, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

“MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN 
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MUNICIPIUL TULCEA“, COD SMIS 125442 și a cheltuielilor legate de 

proiect. 

Sunt sesizate 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. 

Dacă sunt discuții? 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Aș vrea totuși să ne prezinte un pic acest proiect. 

Doamna Marinov Gabriela – Director al Direcției Management 

Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă   

Deci proiectul ia în calcul aproximativ 200 de străzi, am supus 

atenției Consiliului Local astăzi acest proiect tocmai pentru că una din 

străzi are o porțiune care a fost declarată neeligibilă pentru că nu se 

regăsește în Hotărârea de Guvern privind regimul străzilor. În principiu pe 

lângă schimbatul corpurilor de iluminat, proiectul nu prevede altceva în 

mod deosebit, dar într-adevăr atinge o mare parte din tot ceea ce înseamnă 

infrastructură în acest sens și într-adevăr din perioada următoare se poate 

merge până la finalizarea acestui tip de investiții pentru că ni s-a promis, 

ni s-a spus din partea celor de la ADR sud-est că și în perioada următoare 

de programare 2021 – 2027 acest tip de proiecte sunt încurajate și vor fi 

finanțate. Deci se schimbă corpurile de iluminat, se acționează și asupra 

stâlpilor, sunt consolidați sau sunt schimbați în funcție de situație.  

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

 Aveți în vedere sau există posibilitatea să asigurăm și iluminatul 

numai pe anumite zone, străzi noi create? 

Doamna Marinov Gabriela – Director al Direcției Management 

Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă   

Nu, este vorba doar despre reabilitarea sistemului existent. Dar în 

viitor s-ar putea pe celelalte apeluri să se poată prevedea și acest tip de 

investiție. Deocamdată, nu.  

Domnul primar Hogea Constantin 
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Deci în esență despre ce este vorba. Dacă ne mai aducem și dacă 

vrem să ne mai aducem aminte la nivelul anului 2004 – 2005 sistemul de 

iluminat stradal al municipiului Tulcea era preponderent cu așa numitele 

lămpi gen neon, cele cu lumină albă ineficiente și cu un consum de energie 

extrem de mare. Între timp aproximativ 90% din sistemul de iluminat 

stradal a fost schimbat cu lămpi de sodiu, mult mai performante cu acea 

lumină portocalie, mai eficiente ca sistem de iluminare și reduce ca și 

consum de energie. Tehnologia evident că avansează și există intenția ca și 

aceste lămpi de sodiu, care la nivelul anului 2008 – 2009 erau așa un fel 

de revoluție în sistemul de iluminat stradal, să fie înlocuite cu lămpi cu 

leduri. Deci se merge pe o eficientizare sau pe cât posibil o scădere a 

consumului de energie, evident nu, dacă vreți în contra eficienței sistemului 

de iluminat. Deci eficiența va fi aceeași, dar consumul de energie va fi din 

ce în ce mai mic și asta se dorește prin acest proiect pe care noi îl supunem 

aprobării dumneavoastră astăzi. Deci practice se schimbă actualele lămpi 

cu sodiu, care au fost schimbate la nivelul anului 2005 – 2006 cu sistemul 

de iluminat tip leduri care este mult mai eficient și cu un consum foarte, 

foarte mic. Mulțumesc. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Mai sunt alte discuții? Mulțumim domnului primar pentru 

precizări, pentru detalii. 

Cine este pentru? Vă mulțumesc! 

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 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 20, Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 

municipiului Tulcea la programul “WiFi4EU Promovarea conectivității la 

internet în comunitățile locale”, în municipiul Tulcea. 

Sunt sesizate 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. 

Dacă sunt discuții? Supunem aprobării. Cine este pentru? Vă 

mulțumesc!  

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

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 21, Proiect de hotărâre privind atribuirea în 

administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepționării 

obiectivului de investiții “AMENAJARE TEREN DE SPORT ALEEA 

CHIPAROSULUI, MUNICIPIUL TULCEA”. 

Sunt sesizate 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. 
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Dacă sunt discuții?  

Domnul consilier local Ţiu Gabriel Dorin 

În cadrul lucrărilor de comisie, desi, în mod normal, nu ar trebui 

să fie niciun fel de problemă, discuțiile au fost destul de ample și chiar la 

un moment dat detul de contondente pentru că în comisia economică sunt 3 

iubitori de fotbal, din care 2 chiar foști fotbaliști la cele mai înalte 

eșaloane, și în timpul lucrărilor comisiei am fost informați de către domnul 

director DIAP care urma să preia acest obiectiv de investiții că porțile 

terenului de fotbal au fost ridicate. Într-un târziu am înțeles că este doar o 

chestier temporară, în rest alte probleme de recepție nu cred că ar trebui 

să fie, dar în același timp am constatat că nu e trecut și un inventar, adică 

după materialele care le avem, dânsul poate recepționa terenul și fără 

porți de fotbal, ori eu cred că acel teren de sport a fost făcut expre  ca să 

fie folosit în acest sens. Fotbalul să se joace acolo, baschet să se joace pe 

cele trei terenuri, dacă noi luăm porțile de fotbal sau coșurile de baschet și 

zicem în continuare că e teren de sport, nu e deloc în regulă. Îl rog și pe 

domnul director să confirme ce am discutat și sper ca, totuși, cât mai 

repede să se resolve problemele respective. Nu contest că dânsul ne-a adus 

la cunoștință că unii dintre concetățenii noștri nu au cea mai mare grijă de 

acea investiție. Probabil, că e foarte adevărat, dar, oricum acel teren 

trebuie să fie teren de sport. Mulțumesc.    

Domnul Florențiu Constantin, director al Direcției Întreținere și 

Administrare Patrimoniu 

Vom găsi o soluție ca să putem să punem porțile la loc. Soluția va 

fi tehnică, poate nu știu, va fi cu o mică contribuție și adaptat la terenul 

care este în acest moment acolo. Ne gândeam poate la o plasă vegetală 

care se va pune și va proteja în sfârșit în partea din, vorbesc de scaune și 

să nu avem probleme. În circa câteva zile ni s-au distrus aproximativ 7 

scaune. De asta în acest moment ne gândim ca să putem să remediem și ca 

să găsim o soluție optimă.    

Doamna consilier local  Vizauer Lavinia 

Am înțeles că a fost montată acea camera. Funcționează? 

Domnul Florențiu Constantin, director al Direcției Întreținere și 

Administrare Patrimoniu 

Vedeți dumneavoastră că pe camera se văd efectele, vin efectele, 

așa că e mai greu de descoperit cel care vandalizează terenul de sport. 
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Doamna consilier local  Vizauer Lavinia 

Aveți imaginile de pe cameră, puteți face o sesizare la organele…. 

Domnul Florențiu Constantin, director al Direcției Întreținere și 

Administrare Patrimoniu 

Imaginile pe camera sunt. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Deci ce se întâmplă! Camera s-a montat, și acum nu aș vrea să fiu 

acuzat de lipsă de modestie, pentru că m-am implicat direct în chestia asta, 

că doar camera oarbă și atât, fără nimic. Problema este că se joacă, bun, 

mă rog, domnul Țiu a spus că destinația să fie teren de sport. Păi vi se pare 

că are o altă destinație, domnul consilier? 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Fără porți de fotbal! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Deci, dacă nu e fotbal nu e nimic pe lumea asta!  

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Eu recunosc că sunt un mare iubitor al acestui sport. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Foarte bine, apreciem opțiunea dumneavoastră, dar să știți că 

inițial acest teren a fost cu destinația de teren de baschet, evident că dacă 

înțelegem că poate fi și teren de fotbal putem să acordăm și această 

posibilitate, dar, vreau să vă spun că acolo se joacă fotbal cu mingea de 

baschet care are dublul greutății mingii de fotbal și se joacă și în 

dușmănie, că asta-i tânăra generație, are mult elan revoluționar și, când 

trântește mingea aia de baschet în scaunele alea, le face praf. O să găsim o 

soluție pentru că din proiectare din păcate și nu a sesizat nimeni plasa din 

spatele porților este dintr-o sârmă foarte subțire și nici aia nu rezistă și 

toate panourile de plasă au fost, dacă vreți, zburate de mingile astea și va 

trebui să înlocuim aceste panouri acuma cu plasă mult mai solidă. Am pus 

scaune pentru că cetățenii din zonă m-au rugat să pun scaune. Am fost la o 

manifestare artistică acolo cu ocazia Peștișorului de Aur și toată lumea 

venea cu preșul din casă, de la scaun cu buretele și tot felul de ziare puse 

pe sub fund și am spus că nu este norml și m-au rugat, domule primar, 

puneți și niște scaune. Și am făcut, nu că aveam eu nu știu ce idei 

năstrușnice să iau strălucirea cuiva, ci pur și simplu oamenii m-au rugat să 

pun acele scaune. Și le-am pus. Numai că de la modul cum înțeleg unii să 

se comporte și de la lipsa de respect și de bun simț al unora și, din păcate, 

sunt și tineri, până la ce se întâmplă acolo, va trebui să găsim o soluție, 
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pentru că nu o să putem construi un teren din beton și din fier forjat ca să 

reziste la nesimțirea unora. Și o spun cu toată responsabilitatea. Este acea 

camera, evident că funcționează, dar vreau să vă spun că Poliția Locală 

este solicitată de cel puțin 4 - 5 ori în fiecare după-amiază să vină acolo 

datorită, repet, modului cum unii înțeleg să se comporte.evident că o să 

punem scaunele care s-au spart, o să schimbăm panourile de plasă, o să și 

punem acele porți de fotbal , pentru că evident și fotbalul este un sport care 

trebuie să-și aibă locul în acea bază sportive, dar încă o dată, fac apel la 

cei care folosesc acea bază sportive că pentru ei a fost făcută și din banii 

noștri a tuturor. Nu ne-a dat nimeni banii ăștia. Să înțeleagă că nu jucăm 

fotbal cu mingea de baschet și dăm cu toată dușmănia în scaunele alea ca 

să le facem praf, că dacă mergem pe conduita asta nu am făcut nimic. Că 

de fiecare dată am zis să solicit, domnule să fie Poliția Locală. Băi, 

fraților, nu putem să punem un polițist local ori de câte ori facem ceva în 

orașul ăsta, că înseamnă că chiar nu mai știm ce-i cu noi. Poliția Locală, 

Poliția Locală! Eu nu țin partea Poliției Locale, de departe, dar nici nu 

putem să admitem asemenea gen de afirmații, da! Domnule primar, Poliția 

Locală! Da, ați pus scaunele, Poliția Locală! Ați vopsit nu știu unde, 

Poliția Locală! Ați făcut o stație de autobuz, Poliția Locală! Păi, măi 

fraților, noi așa, chiar nu mai avem niciun fel de comentariu legat de bunul 

simț, de educație, de civism, de responsabilitate. Și repet, din păcate, și cu 

multă mâhnire, pun acest atribut în rândul tinerilor de la care așteptăm 

foarte mult, că nu vine nimeni de vârsta mea sau a domnului doctor să 

tragă cu mingea de baschet acolo să rupă tot. 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Eu sper că tot acest discurs nu mi-a fost adresat mie, așa cum ați 

început!   

Domnul primar Hogea Constantin 

Nu, nu, dar dumneavoastră ați spus că, domnule, sper că acel 

teren să rămână de sport! Păi, de sport este și de sport o să rămână. Dar 

eu fac apel la cei care-l folosesc ca totuși să manifeste un minim simț de 

civism, de respect, de bun simț și de tot ce se întâmplă acolo. 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Dacă vă amintiți, că așa am și început, că ni s-au prezentat și 

dovezi în spiritul celor enunțate și sunt convins că așa e, am și spus că 

probabil unii din concetățenii noștri mai și greșesc, asta este, oricum la 

ultimul punct de pe ordinea de zi avem și regulamentul de funcționare al 

acestui teren și acolo bineînțeles că sunt și măsuri coercitive. Acum este 
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doar atributul Direcției de Întreținere și Administrare Patrimoniu să 

gestioneze activitatea în zona respectivă și în comisie i-am dat și un 

exemplu domnului director, dacă familia domnului Găvenea, a pictorului, 

a lăsat o locuință primăriei Tulcea ca să o transforme în muzeu, nu cred că 

a lăsat-o cu camera, cu sisteme de securitate. Deci orice lucru făcut de om  

poate să fie îmbunătățit, proiectul a fost făcut cu teren de fotbal, cu trei 

terenuri de baschet, așa trebuie să continuie și absolut orice poate să fie 

îmbunătățit în zona respective, cu porți de intrare, cu program, cu mai 

multe camera video, cu stem de pază dacă este nevoie. Deci poate să 

propună Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu absolut orice. La 

ultimul punct vom aproba regulamentul și acolo probabil va fi scris foarte 

clar cum se joacă fotbal cu mingea de fotbal nu cu mingea de baschet și 

cine trebuie să urmărească și să ducă la îndeplinire respectarea 

regulamentului. Eu nu mai am comentarii. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Ok. Sunt de acord, evident că o să încercăm să suplinim tot ce 

înseamnă monitorizarea video, dar dacă ajungem să punem pază non-stop 

la o bază sportivă, înseamnă că avem o mare problemă. O mare problemă!  

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteți să intervin, tocmai de aceea am spus că nu e 

necesar să fie Poliția Locală la orice obiectiv dintr-acesta de utilitate 

publică, ci poate ar trebui să facem niște sesizări pentru distrugeri și să 

folosim bugetul public pentru alte investiții nu să reparăm cee ace au 

stricat alții. Pentru că până la urmă cine a distrus acel bun ar trebui să-și 

assume această responsabilitate și să achite contravaloarea acelor 

reparații. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Orice gen de distrugeri, și am avut zeci de episoade, mai ales a 

celor care se cred zei la volan, și care au distrus foarte multe obiecte de 

mobilier urban și care au fost obligați efectiv să le plătească, pentru că 

D.I.A.P.-ul cu Poliția Locală sesizează Poliția Municipiului Tulcea, 

Serviciul Circulație, ne îndreptăm asupra celui care a produs acest 

eveniment și plătește efectiv tot ce s-a distrus. Așa o să facem și în această 

zonă, dar eu vroiam să mă leg puțin de faptul că suntem o națiune 

europeană, vocație europeană și poate e bine să ne revenim din punctul 

ăsta ca să dovedim că într-adevăr știm să respectăm un efort al comunității 

și că cee ace se face se face din banii noștr și pentru noi. Așa dacă avem 
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numai vocația distrugerii, nu am făcut nimic, o să facem ca meșterul 

Manole.   

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Mulțumesc, domnule primar, pentru precizări, dar vreau să întreb 

și eu dacă sunt cei doi fotbaliști sau care spunea domnul primar, nu poate 

să joace fotbal sau minifotbal, că e un miniteren, cu minge de baschet? În 

primul rând dăunează și sănătății lor și acolo terenului practic care a fost 

făcut. Dar nu prea am văzut nici în presă un cuvânt laudativ despre acest 

complex care este un sistem de recreere, un sistem care poate să fie benefic 

și pentru tineri și pentru populația adultă. Acest complex e foarte, foarte 

benefic și poate să fie folosit și exploatat în condiții civilizate. Dacă mai 

sunt și alte discuții? 

Domnul consilier local Șacu Stere 

Domnul președinte, eu vreau să întreb dacă acei batschetbaliști 

care joacă, practică sportul ăsta, rup panourile, luăm și panourile de 

acolo? Ce explicație e asta că, am luat porțile că joacă fotbal cu mingi de 

așa..! Eu știu mulți din cartier care joacă, practică handbalul, da? Și băieți 

și fete practică handbalul,da! Păi, ce facem dacă nu avem porți? Unde o să 

joace? Joacă handbal pe panourile de baschet? Nu e correct! Trebuie să 

găsim o soluție! Îl dăm în administrare la un privat, să-l administreze, 

scoatem la licitație și asta e! 

Domnul primar Hogea Constantin 

E o idee. Și acum dacă e vorba de panourile de baschet, în două 

săptămâni, ambele coșuri erau rupte, pentru că din ce vedem în filmele 

americane, și nu vreau să fac acum proces de intenție, erau unul peste 

altul, da trei copii, și s-au agățat de panou și până nu l-au dat jos și l-au 

rupt nu s-au lăsat. Asta este aprecierea, da, unora pentru un efort pe care 

municipalitatea l-a făcut. Deci au tras de rama aceea a coșului de baschet 

până când l-au rupt. Sunt copii care sunt minori, sunt copii care au părinți, 

sunt copii care sunt educați la niște școli, e, poate ar trebui să mai 

extindem puțin discuția, da? 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Haideți să îi dăm toată încrederea domnului Florențiu și să avem 

convingerea că Primăria Tulcea prin D.I.A.P. va putea să aibă grijă de 

acel teren fără să-l dăm altora. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Corect. 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 
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Baze sportive private sunt foarte multe în Tulcea. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dar poate fi o idee! 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Dacă nu ne vom descurca, atuci vom analiza, dar cel puțin, 

deocamdată, dați-i verde lui Florențiu să facă tot ceea ce este de făcut, 

camera, pază. 

 Domnul primar Hogea Constantin 

Eu nu am zis niciodată ca Florențiu să nu facă tot ceea ce este de 

făcut.  

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Aveți dreptate, pe acolo e gumă de mestecat, sunt coji de semințe 

care nu au nicio treabă cu sportul, dar, totuși, să-i încurajăm pe oameni să 

practice sport. 

Doamna consilier local Suhov Anca 

Mai sunt două probleme. E problema zonei de spațiu verde rămas 

încă neînierbat și aș fi vrut un termen până când vor fi refăcute taluzurile, 

pentru că riscăm să ne plece cu totul, până la urmă, zona de infrastructură, 

deci e rămas, s-a făcut, și s-a făcut foarte bine acest teren, dar marginile 

trebuiau rectificate după ce s-a terminat cu șantierul. Și este problema 

venită de la cei din zonă și într-un fel acutizată prin apariția acestui teren, 

dar mai jos mai e un loc de joacă, un pic mai jos mai e un alt loc de joacă, 

a unei toalete mobile care se poate amplasa, există și unde să se pună. Am 

făcut în scris împreună cu colegii mei în privința acestei probleme, încă nu 

am primit un răspuns, a trecut vreo lună. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Da, așa este. Eu am observat această deficiență exact la momentul 

cultural, în timpul Peștișorului de aur, când din păcate, copii aceia nu au 

avut nici posibilitatea să se schimbe într-o incintă intimă și nici toaletă. Mă 

rog, pentru acest lucru avem centrala Energoterm-ului acolo care pentru 

asemenea gen de momente poate să stea la dispoziție. Evident că putem să 

montăm o toaletă ecologică, dar eu sunt în situația să pun pariu cu fiecare 

dintre dumneavoastră că mai mult de o lună nu va dura și că  va fi făcută 

praf. Da! Dar o s-o punem! Și dacă va dura mai mult de o lună, vă promit 

că eu din banii mei o iau pe a doua. Mulțumesc.  

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Iată că un complex sportiv a suscitat destule discuții!  

Domnul consilier local Ivanov Ioan   
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Stau în zonă. Pe lângă activitățile sportive, vreau să vă aduc la 

cunoștință că am din balcon o vizibilitate foarte bună asupra terenului, și 

am observat de foarte multe ori că la intrarea pe strada Chiparosului unde 

sunt parcările ies copii în viteză cu mingea, am văzut de multe ori când 

mașinile au frânat, au putut să facă un accident. Aș propune acolo o 

trecere de pietoni, e chiar în intersecție, e o propunere.  

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

 Nu era mai bine să rămână paragină! 

Domnul consilier local Ivanov Ioan   

Ce ar fi dacă ar fi o trecere de pietoni acolo! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Bun, domnul Florențiu cred că și-a și notat!  

Domnul consilier local Cezar Marin George 

Nu are legătură cu acest loc de joacă. Tot pentru a preveni, mă 

gândesc că pe strada Barajului, care ați văzut s-a făcut frumoasă, s-a pus 

chiar și acea balustradă între cele două sensuri giratorii, dar s-a uitat să 

se facă o scară de acces pe acel trotuar. Ca să poți să ajungi la Kaufland 

trebuie să te duci ori la 1848, în capăt ori undeva la Modern. Dacă ar 

putea executivul să se gândească și la o scară de acces în zona primului 

sens giratoriu și ar rezolva, pentru că altfel, pe taluzul acela ar urca și ar 

distruge acea bară de protecție. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Ok. Lucrarea vreau să vă amintesc că nu e finalizată. Acum nu știu 

sigur dacă are prevăzut această scară pe care o invocați dumneavoastră. 

Domnul consilier local Cezar Marin George 

M-am uitat și nu. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Vom discuta cu constructorul, până la urmă dacă e necesar, nu 

cred că e un capăt de țară să montăm o scară. E în regulă.   

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Au fost destule discuții. Sportul, într-adevăr face ca performanța 

să fie inițiată foarte riguros.   

Supunem la vot! Cine este pentru? Vă mulțumesc!  

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

 

Situaţia votului: 

   

NR. NUMELE ŞI   VOTUL 
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CRT. PRENUMELE     

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 22, Proiect de hotărâre privind atribuirea în 

administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării 

obiectivului de investiţii “REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA 

NAVALIȘTILOR, MUNICIPIUL TULCEA”. 

Sunt sesizate 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. 
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Probleme? Discuții? Supunem la vot! Cine este pentru! Vă 

mulțumesc. 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 
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Punctul nr. 23, Proiect de hotărâre privind atribuirea în 

administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării 

obiectivului de investiţii “REFACERE SISTEM RUTIER STR. WALTER, 

STR. CHINDIEI, STR. CICERONE, MUNICIPIUL TULCEA”. 

Sunt sesizate 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. 

Probleme? Discuții? Supunem la vot! Cine este pentru! Vă 

mulțumesc. 

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   
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15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 24, Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de 

administrare constituit în favoarea societății Transport Public  S.A. Tulcea 

asupra imobilului teren în suprafață de 10202 mp, înscris în cartea 

funciară 43901, numărul cadastral Cadastral 43901, aparținând 

domeniului public al Municipiului Tulcea, situat în Municipiul Tulcea, str. 

Energiei nr. 14. 

Sunt sesizate 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. 

Discuții? Supunem la vot! Cine este pentru! Vă mulțumesc. 

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 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 25, Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept 

de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea E-Distribuţie Dobrogea 

S.A. asupra terenului în suprafață 3,00 mp, aparținând domeniului public 

al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Griviței nr. 14, pentru 

amplasarea a doi stâlpi de iluminat, a unei cutii stradale și a unei firide și 

asupra terenului în suprafață 0,5 mp, aparținând domeniului public al 

municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Frumoasă, pentru amplasarea 

unei firide. 

Sunt sesizate 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, însă eu personal mă abțin de la 

acest poiect, înțeleg necesitatea acestei investiții, înțeleg că acesta este 

textul de lege de a atribui această suprafață de teren cu titlu gratuit, însă 

nu am înțeles de ce trebuie să fim într-un fel de acord și cu amplasamentul, 

pentru că până la urmă afectăm partea pietonală a domeniului public, 

vorbim de trotuarul străzii Griviței și că poate totuși cei de la Enel ar 
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trebui să găsească alte variante atunci că vin pentru aceste de investiții. 

Poimâne vom avea un proiect sau vo veni cu o solicitare undeva în mijlocul 

unei intersecții să amplaseze o firidă, un post trafo ș.a.m.d., pentru că sunt 

și alte variante în cazul de amplasare a acestei, vorbesc în special de 

Frumoasei și de Griviței. Este trotuarul oricum în zona aceea este destul de 

îngust, e o zonă circulată și pietonal și auto, o astfel de investiție așa pusă 

aproape în mijlocul drumului nu cred că e chiar în regulă. 

Doamna consilier local Suhov Anca   

Exact aceeași discuție am avut-o și la comisia 2 și am fost 

asigurați că va fi în sală proiectantul și ne va explica cum acel stâlp nu e în 

mijlocul trotuarului așa cum pare în planșă. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Era vorba de stâlpul de pe strada Frumoasă. 

Doamna consilier local Suhov Anca   

Da. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Dacă cineva ne poate detalia? 

Domnul Lungu Mircea 

Bună ziua. Mă numesc Lungu Mircea de la Energy Group, cel care 

a făcut acea deviere de rețea pentru că este un stâlp de beton în fața 

construcției Belvedere Rezidence care se realizează acolo și am optat prin 

realizarea a doi stâlpi de iluminat adiacenți fostului stâlp existent care se 

va demola, iar acea cutie de care spuneți se va amplasa lângă stâlpul de 

beton care rămâne pe colt, atât a rămas trotuarul, altă soluție.., adică nu 

încurcă. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Așa cum pare în planșa pe care am primit-o la mapă, el pare în 

mijlocul trotuarului. Va fi adiacent gardului, va fi adiacent bordurii? 

Domnul Lungu Mircea 

Deci nu este. Nu, va fi lângă gard. Nu este în mijlocul.. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Pe planșă, eu vă spun ce pare să fie pe planul de la … 

Domnul Lungu Mircea 

Nu, el este retras lângă gardul proprietarului.  

Doamna consilier Suhov Anca 

Va fi lipit de gardul…. 

Domnul Lungu Mircea 

De gard pe domeniul public pe trotuarul care… 



 55 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Spuneți că o să fie doi stâlpi acolo în locul celui vechi? Unul o să 

fie lângă gardul de iluminat și unul? 

Domnul Lungu Mircea 

Da. Deci unul o să fie unde începe, de o parte și de alta  a 

proprietății celui care construiește acest bloc. Stâlpii sunt identici cu cei 

care-i folosește Flash-ul, adică am luat legătura cu ei și s-a păstrat ca în 

proiect să fie același tip de stâlp. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Vă mulțumesc frumos pentru detalii. Dacă mai sunt alte discuții? 

Doamna consilier v-ați lămurit? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Aceeași planșă am analizat-o și noi în comisia juridică și aceeași 

senzație am avut-o că e fix în mijlocul drumului. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Supunem la vot! Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

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 



 56 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 26, Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul 

privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a 

terenului în suprafaţă de 1680 mp, situat în Tulcea str. Păcii nr. 83, 

identificat cu numărul cadastral 32930, carte funciară nr. 32930 și 

inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a construcției în 

suprafaţă construită de 551 mp, situată în Tulcea, str. Păcii nr. 83, având 

destinația de sediu al Serviciului Impozite și Taxe locale. 

Sunt sesizate 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 

Dacă sunt discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? Vă 

mulțumesc. 

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 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 27, Proiect de hotărâre pentru modificarea suprafeței 

utile a spațiului, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, 

situat în Tulcea, strada Unirii bl. B2, de la 24,38 mp la 37,44 mp. 

Sunt sesizate 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 

Discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

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 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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 28, Proiect de hotărâre privind inventarierea în 

domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de 3 mp, situat în 

municipiul Tulcea, Aleea Cristina nr.1, bl.1, sc.B, parter. 

Sunt sesizate 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. 
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil 

Discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 29, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE 
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FRONT STRADAL”, intravilan, strada Cîmpului, nr. 2, număr cadastral 

42302, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr. 2 și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil 

Discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 
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18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 30, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMEI 

ORGANIZATE ȘI COOPERAREA POLIȚIEI – EXTINDEREA ȘI 

MODERNIZAREA SEDIULUI POLIȚIEI LOCALE TULCEA”, intravilan, 

strada Mahmudiei, nr. 18 - 20, număr cadastral 34561, Tulcea și a  

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr. 2 și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 - aviz favorabil, cu o singură întrebare. Poliția 

Locală în afară de acest amplasament mai are alocat un alt teren pentru 

parcarea mașinilor? Și dacă da, câte mașini are? Pentru că în comisia 

tehnică de urbanism numărul de parcaje garaje prevăzut va fi conform 

acelui HCL de număr minim de parcări, care ține cont de funcțiunea de 

sediu administrativ acolo, nu și de parcul auto al Poliției Locale? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Dacă ne poate detalia cineva? 

Doamna Marinov Gabriela – Director al Direcției Management 

Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă   

E pentru proiect acest P.U.Z., dar nu știu amănuntele tehnice  

într-adevăr, nici eu, o să pot să vă spun atât cât am reușit, parcarea este în 

incintă, așa a fost luată în calcul, nu pot să vă dau mai multe amănunte 

tehice. Însă face parte într-adevăr acest P.U.Z., este aferent SF-ului ce 

urmează a fi realizat și am vrea să aveți puțină înțelegere să poată trece 

acest proiect și evident și SF-ul după aceea ca să putem merge în 

decembrie, așa cum am spus, cu aprobarea în etapa finală a proiectului de 

extindere, proiect care are și niște parteneri străini, din Ucraina și nu am 

vrea să fie bloca din cauza acestui amănunt. Dacă este cazul refacem. Nu 

știu, nu sunt în măsură să ... 

Doamna consilier Suhov Anca 
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Nici nu se pune problema așa. Se pune problema că dacă Poliția 

Locală nu are și un parc auto în altă parte cu parcare rezervată,  trebuie 

să ne gândim să-i găsim un loc pentru așa ceva pentru că, aici, parcela nu 

permite parcarea mai mult decât a mașinilor propriu-zise, corespunzând 

sediului administrativ, nu și a mașinilor de patrulă. De asta am întrebat 

câte mașini are Poliția Locală? 

Domnul Stănică Vasile, director adjunct Direcția de Poliție Locală 

Trei mașini sunt și locuri de parcare în proiect, am înțeles că sunt 

pentru cinci. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Trei mașini, atâtea mașini are Poliția Locală în momentul acesta 

în total? 

Domnul Stănică Vasile, director adjunct Direcția de Poliție Locală 

Atât. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Trei mașini. Dacă-i așa, nu-i nicio problemă. 

Doamna Marinov Gabriela – Director al Direcției Management 

Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă   

Se mai achiziționează două prin proiect, dar nu sunt niște mașini 

care ar fi, eu nu știu ....sunt pentru acțiuni operative. 

Doamna consilier Suhov Anca 

E ok dacă sunt numai atâtea. atât. Nu-i ok pentru oraș să avem 

numai cinci mașini la Poliția Locală. 

Doamna Marinov Gabriela – Director al Direcției Management 

Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă   

Cele două care se achiziționează este pentru un scop anume totuși. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Mai avem discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? Vă 

mulțumesc. 

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 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 31, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”, intravilan, strada Mihai 

Eminescu, nr. 46, număr cadastral 40525, Tulcea și a  Regulamentului 

Local de Urbanism aferent. 

Doamna consilier local Suhov Anca 

Punctul 31 nu l-am avut la comisie. Nu am avut materialul. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Da, domnul architect șef cred că e lăuză, nu știu de ce nu a venit 

astăzi, e a nu știu câta oară strălucește prin absență. Cine este 

proiectantul? Proiectantul măcar e în sală? 

Doamna Barbunea Mădălina, referent de specialitate Direcția 

Urbansim, Amenajare Teritoriu 

Doamna Monika Bădulescu. E vorba de acel proiect cu suprafață 

mică de teren de pe strada Mihai Eminescu. E vorba de Călin.  
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Domnul primar Hogea Constantin 

Cu 146 mp. Da, exact. Deci acest proiect, da era bine să fie 

arhitectul șef aici, pentru că există prin lege o suprafață minimă ca un 

teren să fie edificabil pentru construcții. De locuință, evident. Și până când 

ne lămurim dacă într-adevăr, chiar și cu P.U.Z.-ul, 146 mp poate să stea la 

baza construirii unei locuințe, și dacă nu cumva legea zice  

200 mp sau 250 mp, chiar și cu un P.U.Z. o să se revină cu acest proiect 

data viitoare. E retras, da.    

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 32, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ SPAȚIU ADMINISTRATIV, 

DEPOZITARE, SERVICII, PRODUCȚIE PUBLICITARĂ ȘI 

PERSONALIZĂRI DIVERSE”, intravilan, strada Cernica, nr. 15A, număr 

cadastral 41316, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr. 2  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

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 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 33, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE D+P+5E ȘI 

ÎMPREJMUIRE”, intravilan, strada Alunișului, nr. 7A, număr cadastral 

42253, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr. 2  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

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 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 34, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE ȘI BIROURI”, 

intravilan, strada Gazelei, nr. 13, număr cadastral 33763, Tulcea și a   

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr. 2  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

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

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 35, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ DEMONTABILĂ”, intravilan, 
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strada Viticulturii, nr. 2, număr cadastral 39880, Tulcea și a  

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr. 2  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

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 Lipsă vot 
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17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 36, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE 

LOCUINȚE UNIFAMILIALE”, intravilan, Aleea Gema, FN, numere 

cadastrale 41212, 9119, 33027, Tulcea și a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr. 2  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

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   
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 37, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE, ȘOPRON 

DEPOZIT CEREALE, LABORATOR CEREALE P+1, PLATFORMĂ 

BETONATĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”, extravilan, T 260, A 4238, număr 

cadastral 38770, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr. 2  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil, cu o singură.., am vrut să mai 

așteptăm un răspuns, acolo pe această documentație unul dintre membrii 

comisiei tehnice de urbanism cea formată din principalii arhitecți a atras 

atenția că lucrarea ar fi începută. Am sesizat acest fapt către serviciul de 

urbanism, ținând cont că totuși avizul arhitectului șef era unul favorabil 

nemenționând acest fapt și așteptăm azi un răspuns dacă este începută sau 

nu este începută, pentru că în conformitate cu Legea 350 nu am avea cum 

să aprobăm dacă ar fi începută chiar și săpătura, lucrarea.  

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Comisia 5, proiectele de hotărâre pe partea de urbansim astăzi au 

fost discutate, să zic așa, în comisia de urbanism pentru că data în care am 

avut ședința nu a fost nimeni din parea serviciului de urbanism. Aceeași 
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întrebare o avem și noi cu privire la această investiție, dacă a fost începută 

sau nu construcția. Gândesc că cei de la urbanism ar fi fost la fața locului.  

Doamna Barbunea Mădălina, referent de specialitate Direcția 

Urbansim, Amenajare Teritoriu 

Pe amplasament beneficiarul mai are o autorizație eliberată în 

vară și construcțiile începute sunt conform acelei autorizații. Aceste hale 

nu sunt începute. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Bun, deci spuneți că ați fost pe teren, ați verificat și nu sunt 

începute. 

 Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Deci, e ok. 

Doamna consilier local Frandeș Claudia Alina 

Domnule președinte, dacă-mi permiteți o scurtă intervenție, 

apropo de această chestiune, sau mă rog, în contextul atâtor P.U.Z.-uri și 

P.U.D.-uri de astăzi, sunt  zece, felicitări, foarte bine că se construiește, 

asta înseamnă că ne dezvoltăm, că există interes, foarte bine că se și 

întâmplă lucrul ăsta din punct de vedere economic, însă din punct de 

vedere urbanistic sau arhitectural asta este chiar o problemă. Eu nu vreau 

să iau locul Ancăi și a oamenilor din comisia tehnică de urbanism, însă mi 

se pare că în continuu mergând cu P.U.Z.-uri, P.U.D.-uri fără P.U.G., 

domnul arhitect șef aș fi vrut, mi-ar fi plăcut să-i pun această întrebare în 

primul rând dânsului, nu este nici dânsul și nu este nici acela care să-l 

înlocuiască, mie mi se pare asta o atitudine mai mult decât lipsită de fair 

play dacă nu de altceva. Deci, cu atâtea proiecte pe ordinea de zi, în care 

poate fiecare am fi vrut să întrebăm ceva, trecând peste faptul că nu au fost 

la comisie, să zicem că nu sunt obligați, o fi avut alte probleme, alte lucruri 

de făcut, nu suntem noi comisia juridică importanți pentru că noi doar ne 

dăm punctul de vedere juridic, nu și cei care au ultimul cuvânt într-adevăr, 

sunt arhitecții șefi, bine că este Anca pe acolo. Ideea este că nu prea îmi 

iese și au mai fost, au mai fost ședințe în care noi aici căutam răspunsuri, 

căutăm soluții, da cum e, da, măi cu P.U.G.-ul ăsta, măi, da ce se întâmplă 

și nimeni nu ne poate da un răspuns. Mi se pare absolut de neconceput. Am 

înțeles că acest P.U.G. este în plan, că este în investiție, că se întâmplă 

ceva cu el. E de atâția ani această discuție. Mi se pare așa că, cel puțin din 

punctul ăsta de vedere nu ne revenim. Peste tot vezi că mai apare o 

construcție, mai apare o treabă, se mai întâmplă un lucru, repet, foarte 

bine, este excepțional, este excelent, felicitări domnilor arhitecți, felicitări 



 72 

că se întâmplă asta, dar hai să facem într-un plan organizat, într-un mod 

organizat. P.U.Z.-urile astea și P.U.D.-urile astea așa aprobate vor obliga 

P.U.G.-ul să fie pe ideea aia arhitecturală. Nu mi se pare în regulă, nu 

este, eu repet, nu vreau să intru peste treaba nimănui, însă mi se pare 

modul în care suntem tratați cel puțin în privința asta în acest mandat, că 

eu pot să vorbesc și din punct de vedere al altor mandate, mi se pare de 

neconceput. Și nu se poate așa ceva, ai zece P.U.Z.-uri și să n-ai pe cine să 

întrebi. Cu tot respectul față de Mădălina care este de foarte multă vreme 

și știm că știe, dar trebuie să existe cineva care să dea un răspuns, altul 

decât un om care preia o documentație.  

Doamna consilier local Suhov Anca 

Dă-mi voie să-ți dau un răspuns care de fapt nu-i un răspuns, ci e 

mai mult o completare. Avem mai multe probleme, având problema unui 

P.U.G. care este făcut în 95 și pe care tot încercăm să-l actualizăm de niște 

mulți ani încoace, dar care din păcate și în varianta depusă la M.D.R.A.P. 

tot pe urbanism derogatoriu merge, deci vom avea în continuare zone în 

care vom putea construi doar prin documentație de urbanism, nu se 

rezolvă practic nimic, dimpotrivă, chiar mai apar zone care până acum 

mai erau prin autorizare directă și vor fi după aprobarea acestui P.U.G., 

dacă se va aproba, pentru că cei de la M.D.R.A.P. au cerut niște modificări 

care înseamnă cel puțin 40% din documentație, adică nu știu care-i 

capacitatea proiectantului și în cât timp a reuși să o facă. Asta-i unu. Doi. 

Acele zece documentații pe care le avem noi acuma la mapă, nu sunt 

depuse acum. Ele stau în primărie, o parte din ele de luni de zile, ele au 

fost în comisia tehnică de urbanism în primăvară, e vorba și de capacitatea 

domnului arhitect șef de a ajunge cu ele în mapă într-un final. Adică? 

Apoi în cursul acestui an s-a întâmplat nemaiîntâlnitul. Niciodată, 

cred, în istoria Primăriei Tulcea comisia tehnică de urbanism nu a avut 

cvorum de mai multe ori, de două ori chiar consecutiv nu a reușit să aibă 

cvorum. Nu s-a mai întâmplat niciodată treaba asta. Mă rog, nu e numai 

de anul ăsta. Anul trecut au început problemele, anul ăsta s-au continuat. 

Prin februarie cred, am încercat să iau și eu lucrurile așa și să încep, 

plecând de la regulamentul de funcționare al comisiei tehnice de urbanism 

să încep să corectez câte ceva la el că poate reușim să o facem mai 

funcțională decât este. 

I-am înaintat domnului arhitect șef un proiect de modificare a 

regulamentului de funcționare, nu am primit nici în ziua de azi răspuns la 

el. În august am revenit, atrăgându-i atenția că din februarie și până în 
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august sunt niște luni de zile și nu am primit niciun răspuns, în continuare 

nu am primit. Deci cam asta-i situația funcționalității serviciului de 

urbanism. Și este mult mai rău de partea cealaltă a baricadei când ești 

proiectant.  

Doamna consilier local Frandeș Claudia Alina 

Sunt convinsă că este. În ceea ce mă privește cred că este 

personalul tehnic sau oamenii care sunt înainte de ultima semnătură 

încearcă să-și facă treaba, cel puțin așa am constatat, însă este de 

neconceput  și să ne înțelegem, se discută și este o atitudine față de niște 

oameni care prezintă o elită. Nu știu, cred că ar trebui să se întâmple ceva 

într-un alt mod, oricum nu așa. Probabil, că ar trebui să fim suficient de 

ofensivi la ședințe și să nu aprobăm, dar nu este corect față de ...  

Doamna consilier local Suhov Anca 

Față de proiectanți și față de beneficiari. 

Doamna consilier local Frandeș Claudia Alina 

Exact. Și față de beneficiar pentru că omul ăla așteaptă o soluție 

la problema lui. 

Doamna consilier local Suhov Anca 

Până la un moment dat a motivat faptul că nu are suficienți 

angajați. Din câte știu eu s-au tot făcut angajări în ultimii ani la serviciul 

de urbanism. În niciun caz nu mai e situația de acum, să zicem, trei ani. 

Numărul de angajați a crescut și a crescut și nivelul studiilor și a 

pregătirii. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Bun, aveți o comisie tehnică de urbansim unde ați putea să luați 

niște decizii, niște măsuri. Dar între timp iată că suntem salvați, ca să 

spunem așa, șeful de birou de la serviciul urbanism este prezent și șeful de 

serviciu de la urbansim, arhitectul Ivanov și juristul Chiciuc reprezintă 

serviciul de urbansim. Vă stau la dispoziție. Întrebații! 

Doamna consilier local Suhov Anca 

Deci eu nu am nicio problemă, nici cu domnul Ivanov, nici cu 

domnul Chiciuc, ei își fac bucățica de treabă, și și-o fac zic eu bine. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Aveți o problemă cu arhitectul șef? 

Doamna consilier local Suhov Anca 

Am o problemă cu modul de a se mișca și de a-și face treaba a 

arhitectului șef pentru că hârtiile se pregătesc de dumnealor, dar e o 

ultimă semnătură care trenează. 
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Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Eu vreau să completez, așa cum spunea doamna consilier Fradeș, 

bine că se mișcă, sunt foarte multe proiecte, construcții, dar mă uitam și pe 

variantă ar fi nevoie și de un proiect, un parc verde, o zonă de agrement 

suficientă, sigur avem acolo în zona Vest, mai avem ceva pe la Bididia, este 

foarte puțin în iureșul acesta de construcții care se realizează, dar spații 

verzi mai puțin.   

Domnul primar Hogea Constantin 

Bun, acuma, dânșii totuși nu sunt onorific pe acolo pot să vă dea 

eventual niște răspunsuri dacă le știu, iar legat de istoria P.U.G.-ului este 

și doamna director economic aici care are cunoștință de ultimile discuții 

privind problematica P.U.G.-ului care este nu din 95 din 96.  

Vă rog dânșii vă stau la dispoziție, domnul arhitect Ivanov, iar 

domnul Chiciuc vine de la o U.A.T. comună, dar a reprezentat și acolo 

serviciul de urbanism. Deci, nu este, ca să mă exprim așa într-o metaforă, 

virgin în zona asta, cam știe cum stau lucrurile și supervizează din punct 

de vedere juridic alături de doamna secretar toate documentațiile de la 

urbansim.    

Doamna consilier local Suhov Anca 

Nimeni, nu a adus în discuție nici competența, nici .... 

Domnul primar Hogea Constantin 

Ok, dar chiar nu vreți să-i întrebați nimic? I-am invitat aici doar 

așa ca să.... 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Dânșii au venit cam târziu. Tot ce a fost mai important chiar și 

proiectele pe care le-am discutat era nevoie de anumite detalii. Acuma 

suntem la sfârșitul acestor proiecte, mai avem câteva. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Deci, domnul Ivan și domnul Chiciuc colegii spun, pe bună 

dreptate, că voi nu sunteți persoane onorifice în executivul ăsta și dacă 

unul din voi și-a scrântit piciorul sau capul cineva din serviciu trebuie să 

fie prezent pentru că aici fac tot felul de discuții la care nici primarul nu 

poate să răspundă când nu are abilitățile necesare, nici președintele 

comisiei și nici alții pentru că sunt documente elaborate, confirmate, 

asumate și semnate de către voi și oamenii vor să știe ceva, vor să întrebe 

o chestiune, da? Deci, voi ați stălmăcit azi prin absență. Nimeni de la 

serviciu, doar Mădălina care încearcă și ea să ..., dar e anormal ca 

Mădălina la nivelul ei să vă facă vouă treaba, da ca să mă exprim așa, și 
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să motiveze tot ce înseamnă decizii la nivel de șefi birou, șefi serviciu și 

arhitect șef. Da? Nu e în regulă! Și nu, mă rog, poate sunteți noi, dar dacă 

aveți impresia că cineva trebuia să vă invite la ședințele astea, poate chiar 

și cu sticla ca la nașul mare, vă înșelați drăgălașilor. Deci, orice invitat 

din primărie este prezent aici, mai ales când au și proiecte de hotărâre și 

nu unul, ci zece. Deci, trebuie să fiți aici, să dați, poate întreba cineva sau 

poate nu întreba. Dar iată că au întrebat! Și cine să dea răspuns? 

Episcopul? 

Domnul consilier local Șacu Stere 

Domnule președinte, dați-mi și mie voie. Pe lângă această 

dezbatere pe problema asta a urbanismului, mai sunt și alte probleme. 

Trag o concluzie domnule, păi, făceam treabă mult mai bună în anii trecuți 

cu 800 lei salariu, 1000 lei salariu și cu oameni mult mai puțini în birouri, 

domnule? Aveam cîte doi, trei în birouri și făceam mult mai multă treabă,  

domnule! Asta constat eu acum! Ce se întâmplă? Poate să răspundă 

cineva? Ce se întâmplă într-o instituție publică, domnule? 

Doamna consilier local Frandeș Claudia Alina 

Se întâmplă, scuzați-mă, oamenii sunt aceeași și banii mai mulți. 

Asta se întâmplă! 

Domnul consilier local Șacu Stere  

Păi, nu există, sunt oameni de pe vremea aia, Mădălina, dar nici 

măcar șef de birou n-a ajuns! N-a putut să ajungă, și-și face treaba foarte 

bine! Văd că au venit alții, șefi de birouri, șefi de servicii, directori, jurist 

la urbanism, eu nu am pomenit. Jurist la urbanism! 

Doamna consilier local Frandeș Claudia Alina 

E foarte bine! E foarte bine că sunteți acolo!   

Domnul primar Hogea Constantin 

Acuma, stimați colegi, chestiunea salariilor este în mâna 

dumneavoastră! Cu tot respectul, iertați-mă, plenul Consiliului Local a 

aprobat un nivel de salariu, plenul Consiliului Local poate să revină la un 

alt nivel de salariu. Decizia vă aparține! Nu eu! Da? Așa că dacă la nivelul 

Consiliului Local există o nemulțumire vis-a-vis de calitatea serviciilor 

prestate de cei din primărie, decizia vă aparține. Nu o treceți în dreptul 

primarului, vă rog frumos, cu tot respectul. Sau se poate discuta punctual 

pentru fiecare din membrii executivului. Da, nu neapărat să pice otova 

peste toți. Domnule, în serviciul cutare, în opinia noastră de consilieri 

locali pentru că știm exact ce se întâmplă, nu își mai merită salariul 

respectiv. Puteți să o faceți! Să propuneți, să decideți prin vot! 
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Doamna consilier local Suhov Anca 

Dumneavoastră știți cel mai bine cum lucrați cu ei. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Faceți evaluările! 

Domnul primar Hogea Constantin 

E ușor totul să rezolve primarul, e un domn aici care mă întreba 

alaltăieri, domnule, dar chiar toate trebuie să le rezolve primarul? Și e 

prezent în sală. Nu, deci, încă o dată salariile, știți foarte bine că au fost 

aprobate de plenul Consiliului Local la nivelul...  

Doamna consilier local Suhov Anca 

La propunerea primarului. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Sigur că da, la propunerea executivului. Dar repet și acuma ca să 

fim drepți, am spus ca și la momentul respectiv, am spus și în presă, 

Consiliul Local poate aproba aceste salarii, Cosiliul Local poate scădea 

aceste salarii, adică să nu creadă cineva din primărie că forever așa vom 

merge, indiferent ce vom face și sunt martori toți colegii mei aici de față, 

că le-am spus de fiecare dată, inclusiv în ședințele operative. Nu înseamnă 

că rămâne precum tabăra lui Moise. Așa rămâne și gata. Nu. Poate să vină 

la un moment dat un moment când să se solicite aducerea salariilor la 

nivelul anterior măririi. Da, dacă până la urmă nu înțelegem cei cu noi! 

Da, că nu avem nevoie de sinecuriști pe aici prin primărie. 

Doamna consilier local Frandeș Claudia Alina 

Totuși insist. Domnule șef serviciu ce se întâmplă cu P.U.G.-ul? 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteți, înainte să ia cuvântul colegul, în primul rând 

este nedreaptă atitudinea noastră vis-a-vis de ei. Deci, cel responsabil de 

toată această situație este arhitectul șef. Arhitectul șef dacă a plecat în 

concediu, nu știu unde este sau lipsește, eu personal, deși răspund de 

Direcția de Urbanism, vreau să spun că nimeni nu trece pe la biroul 

Cabinetului viceprimar în nicio chestiune de urbanism. Toate sunt la 

Cabinetul primarului, ceea ce este și corect, domnul primar răspunde de 

arhitectul șef, de altfel arhitectul șef așa și spune că singurul lui șef este 

primarul. Mai mult este singurul șef al primăriei, asta ca să fiu cât se poate 

de drăguță. Da, deci se tolerează o atitudine inadmisibilă de un funcționar 

public a acestui arhitect șef al municipiului Tulcea, îmi pare foarte rău că 

nu este de față, eu i-am spus și personal, iar lucrul ăsta cred că este tolerat 

în primul rând de domnul primar pentru că dumnealui are prerogativele și 
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poate să facă ceea ce trebuie în ceea ce privește disciplina a activității 

domnului arhitect șef. E un program preferențial, vine la 11,00, 12,00 dacă 

vrea sau nu vine deloc. Ne anunță sau le anunță pe colege pe diverse forme 

că s-ar putea să întârzie sau s-ar putea să nu mai vină, deci este intolerabil 

această atitudine a dânsului. Pe de o parte, pe de altă parte este intolerabil 

modul cum se comportă cu cei care solicită un act al instituției noastre și 

aici pătează și pune în umbră toată instituția. Da, e preferențial, ne mai 

gândim, cum spunea și doamna arhitect Suhov, discutăm în comisia 

tehnică de urbanism care nu prea are cvorum și discutăm un proiect în 

februarie și-l aprobăm în octombrie, așa repede, multe și la grămadă că 

poate nu ne prindem de anumite lucruri, aprobăm P.U.Z.-ul P+5+6 și 

după aceea ne trezim că mai dăm câte o autorizație de construire, mai dăm 

un etaj preferențial, na, există un tertip și putem să beneficiem de lucrul 

ăsta, deci, noi aprobăm P+5, dacă o să aveți curiozitatea și o să verificați 

majoritatea P.U.Z.-urilor aprobate de noi sunt modificate în sensul că în 

final construcțiile respective au sigur un etaj în plus, cel puțin.  

Bine, nu este chiar problema Consiliului Local aici, dar mai ales 

că Codul administrativ s-a modificat, că în termen de 160 de zile la data 

intrării în vigoare, adică de pe 5 august cred a intrat în vigoare, funcția de 

arhitect șef nu mai este funcție publică ci contractuală, poate că o să avem 

un altfel de comportament. 

P.U.G.-ul este într-o situație fără ieșire și ne jucăm de-a  

P.U.Z.-uri până nu mai putem. Sigur că P.U.Z.-urile sunt niște surse de 

venit pentru proiectanți, foarte bine de asta și sunt. Dar nu este ok să ne tot 

lungim peste tot cu aceste P.U.Z.-uri și tot cârpim orașul acesta cu câte o 

clădire, chiar și pe Alunișului, între blocuri mai facem un bloc fără să 

avem locuri de parcare, spații verzi sau în zone de case facem blocuri. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Eu nu știu, o fi în concediu medical, că nici nu vreau să fac acuma 

păcate. În mare parte Andaluzia are dreptate, dar ce bine că există 

primarul pe care să dăm vina, că el tolerează. Nu! Iar legat de atitudinea 

mea față de arhitectul șef sunt două persoane aici care vă pot confirma 

ultima discuție, doamna director economic și domnul Iusuf Leventh. Da? 

Nu, nu tolerez pe nimeni, dar nici nu îmi permit și eu am convingerea că 

comisia tehnică nu poate fi păcălită cum ați zis dumneavoastră. Sper că nu 

se întâmplă așa ceva! 

Doamna consilier local Suhov Anca 

Ba da, se întâmplă de a nu se ține cont de avizul comisiei. 
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Domnul primar Hogea Constantin 

Bun, aici s-a spus că este păcălită. Aveți niște atribute pe care vă 

rog să le folosiți, atât cât vi le permite legea, dar expresia a fost că comisia 

tehnică e păcălită, eu sper să nu se întâmple așa ceva și ați invocat aici 

anumite proiecte de hotărâre cu supraînălțări. Păi, multe dintre ele au fost 

aprobate și în Consiliul Local, nu știu dacă chiar au trecut așa fără 

aprobarea Consiliului Local, iar eu la toate aceste supraînălțări pun de 

fiecare dată cu respectarea hotărârii de consiliu local privind locurile de 

parcare unde am spus, nu, la fiecare unitate locativă să existe un loc de 

parcare. Nu? Iar aceste documente, da, autorizația de construcție, sunt 

acolo până la mine vreo patru semnături, cel care întocmește, este domnul 

Chiciuc, da, cel care este șeful de birou juridic, este doamna secretar care 

are descărcarea din punct de vedere juridic, este arhitectul șef și evident că 

eu semnez în mod formal ca și șef al instituției, dar credeți-mă că nu îmi 

pot permite să bat cu pumnul în masă în fața celor de la urbanism și să le 

spun, nu, face-ți cum zic eu, nu cum ziceți voi că zice legea. Tocmai se 

invoca aici o anumită categorie profesională! Recunosc că nu am 

cunoștințe atât de vaste legat de ceea ce înseamnă meseria de arhitect. Ce 

știu, știu și eu din experiență. Dar, atenție cele patru semnături de sub 

mine, ca să mă exprim așa, își asumă în totalitate răspunderea din toate 

punctele de vedere. Vă anunț că a apărut o reglementare legală acum vreo 

doi ani de zile, că până acum toată lumea îl lua pe primar și el era 

principalul vinovat, nimeni nu întreba, dar ăia de sub el care au semnat, 

știu ceva? Nu, primarul e de vină! E, cineva s-a trezit și a zis, nu domnule, 

fiecare își asumă răspunderea semnăturii. Primarul semnează. A, dacă 

primarul a chemat din cei patru pe cineva și i-a spus, nu domnule, faci cum 

zic eu, atunci e clar, că-i abuz în funcție, dar altfel cum? Adică toți cei 

semnează asumându-și semnătura din punct de vedere material, penal și eu 

ce să fac, să nu-l semnez? Ce argumente am? Și revin la comisia tehnică, 

aveți prerogative de a rezolva și această chestiune și puteți să faceți un 

referat către Consiliul Local și să spuneți, domnule, nu ne mai înțelegem 

cu arhitectul! Nu ne bagă în seamă, ce spunem noi, nu face, ce propunem 

noi, nu ia în considerare și până la urmă există și aici niște reguli care 

trebuie respectate. Există o comisie de disciplină! Nu înseamnă că 

primarul îl tolerează. Aici e ușor de bătut floarea-soarelui cu mâna altuia, 

ca să mă exprim plastic. Și ce bine că există primarul, că avem pe cine să 

dăm vina! Vă mulțumesc.  
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Deci, încă o dată, nu am niciun fel de problemă de a acoperi 

cumva trăsnăile acestui băiat, sub nicio formă. E adult, e responsabil, da, 

să-și asume răspunderea, să răspundă. Domnule, nu-l interesează, are 

impresia că aici este S.R.L.-ul de la arhitecți online, n-ar trebui să se ducă 

înapoi, i- am spus de mai multe ori, băiatule, în administrație nu e ca la 

S.R.L.-ul tău, aici trebuie să respecți o regulă, o conduită, un program, o 

atitudine. Domnule, nimeni nu, nu vrei, nu poți să faci față, ești o alt gen de 

construcție, du-te și lasă-ne în pace! Și repet, doi oameni, din care trei stau 

pe facebook, pot să confirme că ultima discuție exact în acest sens am  

avut-o. Da? Și doamna Antonescu e aici. Poate să confirme, legat de 

atitudinea mea de al peria pe acest domn arhitect șef. Nici pe departe! 

Doamna Brudiu Maria, secretar general al municipiului Tulcea 

Vreau să spun că nu avem deocamdată, ca să mergem la modul 

general, cu semnatarii unei autorizații sau a unui certificat de urbansim, 

deocamdată nu avem hotărâri anulate de către instanță, certificate sau 

autorizații anulate de instanță ca să ne puteți reproșa nouă cei care 

semnăm cu toții. Deci, asta voiam să vă spun! Numai instanța poate spune 

dacă-i nelegală o autorizație. S-au enumerat și secretar și șefi de birou  

și..... 

Doamna consilier local Suhov Anca 

Dacă tot ne-am apucat să spălăm în public rufele de la serviciul de 

urbanism, mai e o problemă a site-ului, unde pe site este afișată varianta 

viitoare, mă rog, o variantă din varianta viitoare de P.U.G. fără să se 

menționeze că este propunere, dezbatere publică, e prezentat ca și cum ar 

fi P.U.G.-ul actual, iar P.U.G.-ul actual nu există pe site, deși din punct de 

vedere legal e informație publică și ar trebui să existe. Deci, dacă un 

proiectant de la Baia Mare vrea să ia o lucrare la Tulcea și se uită pe  

site-ul Primăriei să vadă la ce să se aștepte, va avea o surpriză când va 

veni la Tulcea să își ia certificatul de urbansim.  

Doamna consilier local Vizauer Lavinia   

Da, așa este pot să confirm, pe site-ul Primăriei la link-ul alocat 

serviciului de urbansim, la P.U.G.-ul municipiului Tulcea sunt puse planșe 

din propunerea acestui P.U.G. care....  

Doamna consilier local Suhov Anca 

Care între timp s-a mai modificat de câteva ori. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia   

Nu cred că cel care administrează pagina Primăriei a venit cu 

acele hârtii de acasă, i-au fost puse la dispoziție de cineva. 
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Domnul Chiciuc Cristian-Ionuț, șef birou Biroul Certificate de 

Urbanism și Autorizații de Construire/Desființare 

În momentul acesta lucrăm cu colegii de la SCIM și cu cei de la 

IT, în momentul acesta se lucrează la reorganizarea întregului site și am 

fost informați de acest lucru, lucrăm cu pachetul de date cu care vom veni 

noi pe secțiunea noastră. Și într-adevăr va fi ceva nou. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Cam în cât timp așa? 

Domnul Chiciuc Cristian-Ionuț, șef birou Biroul Certificate de 

Urbanism și Autorizații de Construire/Desființare 

Noi vom furniza săptămâna viitoare cel târziu pachetul de 

informații pentru că planșe deținem, dar să ajungem la o structură care să 

fie cât mai prietenoasă pentru utilizatori, iar mai departe punerea în operă 

va fi făcută de it-iști. Totodată lucrăm și la integrarea platformei sobis pe 

care o avem împreună cu ce de la Vodafone pentru a găsi o variantă cât 

mai rapidă și cât mai eficientă pe cost pentru a informa toți cetățenii care 

depun cereri pentru emiterea certifatului de urbansim sau autorizație de 

construire sau beneficiarii acestora despre faptul că a fost emisă acea 

autorizație, că o pot ridica și o atenționare cu 30 de zile înainte de 

expirarea autorizației sau certificatului de urbanism. Deci, chiar facem 

lucruri noi, ne-am integrat în locul nostru aici. Ca să lămurim un lucru, 

colegul meu nu este șeful serviciului urbansim, este singurul arhitect  

într-adevăr din subordine, dar este un arhitect în cadrul structurii de 

strategie urbană, iar eu sunt șeful Biroului Certificate de Urbanism și 

Autorizații de Construire și desființare și într-adevăr pentru ocuparea 

acestui post a fost nevoie de studii juridice pe care le am. Îmi asum tot ceea 

ce fac colegii mei. Referitor la ceea ce ne-ați solicitat dumneavoastră, 

oricum este în derulare, cît de curând, în funcție de posibilitatea celor de la 

tehnic și de ordinea în care vor lua lucrurile se va rezolva și cu această 

parte. Într-adevăr sunt documente publice și vor fi publice. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Mulțumim frumos. Chiar ne-ați adus în discuție noutățile, cred că 

au primit răspuns colegii care au ridicat mai devreme, rugămintea este ca 

să fiți, așa cum spunea și domnul primar, la începutul fiecărei ședințe a 

Consiliului Local și o să vedeți că se pun probleme serioase și de 

specialitate așa cum spuneau colegii. Suntem la proiectul 37. Supunem la 

vot! Cine este pentru? Vă mulțumesc.  

Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
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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 Lipsă vot 

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 Abținere  

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia              Abținere  

 

Punctul nr. 38, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LABORATOR COFETĂRIE ȘI SPAȚII 

ADMINISTRATIVE”, intravilan, strada Sculptor Ion Jalea, nr. 6, număr 

cadastral 32480, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 
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Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr. 2  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

Cu 18 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 Lipsă vot 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 
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18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia                Pentru 

 

Punctul nr. 39, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ”MODERNIZARE ȘI MANSARDARE CORP C1, 

C2”, intravilan, strada Rândunicii, nr. 6, număr cadastral 41956, Tulcea. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr. 2  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? 

Doamna consilier local  Suhov Anca 

Dacă îmi dați voie, înainte de a trece peste zona de urbanism, 

colega mea Monika Bădulescu, care este proiectant în cadrul proiectului 

retras de domnul primar de pe ordinea de zi ar fi vrut dacă îi acordăm 

totuși două minute să-și suțină punctul de vedere, chiar în condițiile în care 

e retras, dacă îi dați voie să. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Domnișoara mă cunoaște, a fost și architect șef, poate să vină să 

stăm de vorbă, nu cred că e cazul în Consiliul Local. Proiectul este retras. 

Cu 18 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 Lipsă vot 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia                Pentru 

 

Punctul nr. 40, Proiect de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special, reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale 

Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitare 

“Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Judeţul 

Tulcea”, Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. Hogea Constantin, în 

vederea exercitării votului privind modificarea prețului și tarifului pentru 

serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de 

operare, pentru societatea Aquaserv S.A. Tulcea. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Domnule președinte, dacă-mi permiteți, că vreau să lămuresc o 

chestiune aici, și cum spunea și Anca să nu depășim chestiunea de 

urbanism. Am rugat de atâtea ori, toți proiectanții să fie prezenți în sală. 

Acum avem și noi problema cu arhitectul șef. Am spus de fiecare dată, 

orice proiectant să fie prezent în sală și să dea lămuriri. Nu venim când ne 

sună cineva, vezi că ai o problemă sau nu știu ce. Deci, încă o dată. Toți 

proiectanții în momentul când au proiecte de hotărâre, P.U.Z.-uri,  

P.U.D.-uri sau ce Dumnezeu ce or fi, să fie prezenți în sală în semn de 
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respect, dacă vreți, în primul rând pentru cel care este beneficiarul vostru 

și care nu-i faceți pro bono proiectul. Mulțumesc. Valabil pentru toți 

arhitecții, valabil pentru toți proiectanții și toți arhitecții. Unii au înțeles, 

unii nu. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dar Monica a fost în sală de la începutul ședinței.  

Domnul primar Hogea Constantin 

Am spus ca o notă generală, că într-o perioadă au venit, după care 

nu au mai venit. Și nu pentru mine. Sub nicio formă, în primul rând pentru 

benefiar, da, și în primul râd pentru plenul Consiliului Local. Da, asta este 

idealul proiectantul și arhitectul șef pentru că, iată, apar tot felul de 

probleme și nu le putem lămuri. Nu le lămurim acum în plenul Consiliului 

Local atâta timp cât s-a retras proiectul de hotărâre. 

Sunt sesizate 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. 

Dacă sunt discuții, probleme? Supunem la vot! Cine este pentru? 

Cu 18 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 Lipsă vot 

6.   Ivanov Ioan Pentru 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia                Pentru 

 

Domnul primar Hogea Constantin 

Probabil este un demers legal această chestiune, solicitarea ca 

primarul să fie mandatat de către consiliul local, evident că vă mulțumesc 

pentru încredere, voi merge acolo, dar entitatea care în final va hotărî 

prețul apei este plenul Consiliului Local. Să nu credeți că eu voi da acolo 

răspunsul definitiv, indiferent de mandatul dumneavoastră. Da? Eu nu mă 

pot suplini plenului Consiliului Local,să fie clar, mai ales într-o chestiune 

atât de sensibilă cum este prețul apei. Da? Eu cu ce mandat merg acolo? 

Merg și ce zic, da, plenul Consiliului Local m-a mandatat. Cât e măi 

băieți? Cât vreți să fie? 10 lei. Da, mă 10 lei, că Consiliul Local mi-a dat 

mandat. 25, 25, e în regulă. Nu, eu o să merg acolo, o să vedem ce 

probleme sunt și cum se abordează acest subiect al prețului, dar în final 

Consiliul Local este abilitat de lege în baza unui proiect de hotărâre depus 

de către Aquaserv să stabilească prețul apei. Nu primarul! Nu am o 

asemenea abilitate legală chiar dacă dumneavoastră îmi dați mandat. Îmi 

dați mandat, mergem la discuții, se vine cu proiectul de hotărâre motivat, 

da, susținut, argumentat, calculat și atunci, da. Dumneavoastră hotărâți 
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plenul Consiliului Local dacă propunerea este mare, este mică, este foarte 

mică, este foarte mare. Nu eu, ca să fie clar! Mulțumesc.  

Domnul consilier local Cezar Marin George   

Domnule primar, ați înțeles altceva decât ce s-a votat acum? Îl 

semnați dumneavoastră? Nu! Mergeți la negocieri și pe urmă ne prezentați 

și nouă. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Domnule inginer, păi serios acuma, păi nu e elegant să vină cu 

proiect, ce rost are mandatarea asta a primarului. Îmi spuneți și mie ce 

rost are? A mai fost pănă acuma stabilit prețul la Aquaserv cu mandatarea 

primarului? Ia aduceți-mi aminte dacă a mai fost vreodată mandatat 

primarul ca să stabilească prețul la apă, la autobuze sau la altceva. 

Hai serios acum, ca să vă invoc, trebuie să vină Aquaserv cu un 

proiect de hotărâre și să supună plenului Consiliului Local prețul și punct. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia  

Am și eu o solicitare, având în vedere prevederile din Codul 

administrative, mă refer în special undeva pe la art. 132, aș vrea totuși să 

avem un punct de vedere pentru că deja sunt anumite U.A.T.-uri care au un 

alt punct de vedere cu privire la reprezentarea în AGA la Aquaserv. Fiind 

operator regional aș vrea poate într-o ședință viitoare să lămurim totuși 

acest aspect pentru că rămân cam singură pe acolo.  

Domnul primar Hogea Constantin 

Acuma dumneavoastră îmi dați mandat, cu ce mandat plec eu  

acolo, să merg și să ascult și să vin să vă informez, știți, stimați consilieri 

operatorul regional solicită creșterea prețului de apă de la 20 lei la 200 

lei. Și eu vin să vă informez și? Asta înseamnă că prețul ăla s-a aprobat? 

Nu, încă o dată Consiliul Local incorpore aprobă orice gen de propunere 

din partea operatorului  regional, nu eu.  

Domnul consilier localMarin Cezar George 

Domnule primar, haideți, să citim aici, inițiator primarul 

municipiului Tulcea. 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Articolul 1, se aprobă mandat special la sfârșit, după cum 

urmează: apă potabilă produsă transportată, distribuită pentru populație 

cu TVA inclus în cotă de 9% - 4,89 lei, preț utilizator exclusiv TVA – 4,49 

lei, apă canalizată și epurată pentru întreaga arie de operare  populație 

3,09 lei, preț utilizator exclusiv TVA 2.84 lei, așa scrie în articolul 1. 

Domnul primar Hogea Constantin 
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Și dumneavoastră vă asumați acest preț? 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Ăsta-i mandatul pe care l-ați primit! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Da? Vă rog să supuneți la vot! Haideți că sunt prea bătrân ca să 

fiu păcălit cu asemea tertipuri! Vă rog frumos! Deci, în opinia mea voi 

respecta mandatul, voi merge acolo, dar nu eu voi stabili prețul și încă o 

dată rog executivul societății Aquaserv să vină cu propunerea de preț în 

plenul Consiliului Local și nu așa din avion, susținută, motivată, cu 

calcule, fundamentată ș.a.m.d. ca să convingă pe toată lumea. Eu nu știu 

dacă propunerea dânșilor e mare sau e mică, poate e reală, dar nu eu 

stabilesc, să vină cu calculația clară ca să vedem cu toții de unde derivă  

acest preț. Nu? Vă rog frumos! Adică! Deci, domnul director când vine cu 

proiectul de hotărâre se va supune aprobării, eu am să spun, da am fost 

acolo, ăsta este prețul, dar vă rog, dumneavoastră îl asumați, nu eu.  

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Bună ziua. Mă surprinde discuția aceasta, sunt director economic 

la Aquaserv. Dumneavoastră domnule primar sunteți reprezentantul în 

AGA ADI. Sunt convinsă că știți toți pașii procedurali pentru aprobarea 

tarifului și nu avizarea acestuia. Într-adevăr operatorul ce poate face 

pentru aprobarea unui tarif este să meargă să ia un aviz la autoritate, la 

A.N.R.R.S.C.. Avizul a fost dat în baza unor calcule pe cheltuieli reale. 

Toată justificarea, toată argumentarea este înaintată către ADI, că de asta 

există ADI, iar dumneavoastră sunt convinsă că ați fost pus la punct cu 

toate detaliile. Acum pașii procedurali, dacă nu îi știe domnul primar, îi 

explic eu, mă scuzați, vocea sunt răcită. 

Domnul primar Hogea Constantin  

Cu orice încercare de a denature discuția, eu nu voi vota niciodată 

o mărire sau o propunere de preț fără să am în spate acordul plenului 

Consiliului Local. Ca să fie clar! Indiferent de ce procedură îmi invoci tu. 

Și asta v-am spus-o de la început. Nu ADI stabilește prețul la apă. 

Autoritatea publică în teritoriu este Consiliul Local. El stabilește dacă-i de 

accord cu acest preț sau nu-i de accord cu acest preț. Nu ADI ca să fim 

clari. 

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 
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Îmi pare rău că nu este un reprezentant la ADI și, în speță, domnul 

președinte, ca să vă explice încă o dată care sunt pașii procedurali. 

Consiliul Local nu poate aproba dacă noi operator puteam interveni cu 

proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifului veneam fără doar și poate.  

Domnul primar Hogea Constantin  

Puteați să o faceți! 

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Veneam fără doar și poate dacă era reglementat și legal din acest 

punct de vedere. Noi am înaintat către ADI pentru că așa este specificat și 

în regulamentul pe care l-ați semnat domnule primar. În AGA ADI  

într-adevăr dacă dumneavoastă puteți merge și argumenta într-un fel 

anume, îl argumentați, dacă nu vreți să votați nu votați. Vreți madat de la 

Consiliul Local înaintați un proiect de hotărâre. Mai departe, în AGA ADI 

se aprobă efectiv și acolo nu este numai domnul primar de la U.A.T. 

Tulcea sunt și toți ceilați primari de la toate U.A.T.-urile acționare. Votul 

nu mai știu cum este valabil acolo, știu că este uninominal, este procentual 

în funcție de acțiunile deținute în operator, lucrurile ăstea trebuia să vi le 

aducă la cunoștință inițitorul proiectului, domnul primar. Sunt lucruri 

știute, stabilite, semnate, reglementate, asumate de către fiecare persoană 

care a fost desemnată de U.A.T.-uri în AGA ADI și nu în AGA operator. 

Tariful necesită un mandat special ce este drept, de asta a și intevenit cu 

solicitare. 

Domnul primar Hogea Constantin  

Și tariful cine îl stabilește?  

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Tariful nu l-a stabilit, l-a avizat în schimb A.N.R.S.C.. 

Domnul primar Hogea Constantin  

La propunerea cui? 

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

La propunerea noastră. Bineînțeles noi am propus în baza 

calculelor făcute pe cheltuielile reale pe ultimile 12 luni. Au fost tăiate 

cheltuielile pentru investiții și s-a ajuns la un 4,49, dacă nu mă înșel, fără 

TVA. 89, da, mă scuzați. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 
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Proiectul deja a fost aprobat. Deja trecusem la următorul proiect 

și acum revenim la proiectul acesta. 

Domnul primar Hogea Constantin  

Prețul este mai mare sau mai mic? 

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Prețul este mai mare cu 17%. Prețul nu a fost actualizat, ajustat, 

majorat din anul 2014. Sunt 5 ani la mijloc, vă dați seama că toate 

cheltuielile au crescut, mai cu seamă cheltuielile cu energia. 

Domnul consilier local Șacu Sere 

Știu că în trecut erau primarii nemulțumiți la această aderare la 

ADI. Cred din cauza prețului probabil. Nu vroiau să plătească acest preț și 

din cauza, normal, a votului, vreau să știu dacă acești primari au aderat la 

ADI și dacă sunt de acord cu prețul ăsta până la urmă?  

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Asta se va stabili în ședința AGA ADI, nu am cum să vă răspund 

eu, că nu particip la acea ședință și nu sunt factor de decizie în AGA IDI. 

Domnul consilier local Șacu Sere 

Dați-mi mai multe explicații! 

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Nici domnul director nu știe. 

Domnul Caraman Ionel, director societatea Aquaserv S.A. 

Ce vreau să vă întreb. Deci, eu am fost la câteva ședințe de 

consiliu local cu reprezentarea mandatului către primar de a vota în 

ședința ADI. Acolo Consiliul Local zic așa: Se mandatează domnul primar 

să reprezinte în AGA cu prețul tarifului. Și acolo scria prețul tarifului nou, 

prețul tarifului vechi. El așa a fost, vă zic la Carcaliu unde am fost eu. S-a 

mandatat. La fel Isaccea. 

Domnul consilier local Șacu Sere 

Vreau să știu dacă comunitățile din județ sunt de acord cu prețul 

ăsta. Asta vreau să știu. 

Domnul Caraman Ionel, director societatea Aquaserv S.A. 

Nu s-au întrunit. Eu vă zic la ședințele de Consiliu Local la care 

am fost. Este mandatat domnul primar cutare, să aprobe tariful nou care 

este în preț vechi. Astfel nu este mandatat.   

Domnul consilier local Șacu Sere 
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Sunt mandatați să aprobe tariful ăsta, da? 

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Nu-i musai să aprobe, bineînțeles cum a spus și domnul primar, 

poate să nu aprobe. 

Domnul consilier local Șacu Sere 

Ce tarif să aprobe primarul, nu știu, din Ceamurlia de jos? 

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Domnule, e un tarif unic la nivel de operator, nu sunt tarife 

specifice pe fiecare zonă de operare, e un tarif unic. 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Numai un pic domnule Șacu, dacă-mi permiteți, haideți totuși să 

citim ce am aprobat. Articolul 1: Se aprobă mandat special domnului 

Hogea Constantin, Primarul Municipiului Tulcea în calitate de 

representant al U.A.T. Tulcea în Adunarea Generală a Asociației 

Intecomunitare Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor  de Apă și Canalizare 

din județul Tulcea în vederea exercitării votului favorabil privind 

modificarea prețului tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de 

canalizare pentru pentru întreaga arie de operare, pentru societatea 

Aquaserv S.A. Tulcea, după cum urmează: activitatea – apă potabilă 

produsă transportată, distribuită pentru populație cu TVA inclus în cotă de 

9% - 4,89 lei, preț utilizator exclusiv TVA – 4,49 lei, apă canalizată și 

epurată pentru întreaga arie de operare  populație 3,09 lei, preț utilizator 

exclusiv TVA 2.84 lei. Atât scrie articolul 1., proiectul este inițiat, asta am 

votat mai devreme. Ați înțeles? 

Domnul consilier local Șacu Sere 

Eu am înțeles. Dumneavoastră nu ați înțeles ce am spus eu. Acest 

preț este al operatorului, da?  

Domnul Caraman Ionel, director societatea Aquaserv S.A. 

Al operatorului. 

Domnul consilier local Șacu Sere 

Și e implicat în toate consiliile locale? În toate consiliile vor 

merge? Cel care va fi mandatat! 

Domnul Caraman Ionel, director societatea Aquaserv S.A. 

În toate consiliile locale. 

Domnul consilier local Șacu Sere 

Vor fi mandatați să aprobe acest preț? 
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Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Deci, proiectul de hotărâre a fost înaintat către toate U.A.T.-urile 

membre cu acest tarif, pentru că este un tarif unic. Fiecare Consiliul Local 

își mandatează reprezentantul în AGA să voteze, să nu voteze, să voteze 

într-un anumit procent. 

Domnul consilier local Șacu Sere 

Știi de ce ți-am pus această întrebare. Da? Pentru că mulți primari 

voiau, deci, Tulcea să aibă un preț mult mai mare, dacă își permite să 

plătească,  dar ei să nu îl aplice.  

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Acum e tarif unic. 

Punctul nr. 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei 

şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără personalitate juridică 

subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 

Sunt sesizate 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. 

Discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? 

Cu 18 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 
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5.           Frandeş Claudia Alina Lipsă vot 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia                Pentru 

 

Punctul nr. 42, Proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

150/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice 

şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Tulcea şi din structurile fără personalitate juridică subordonate 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  Sunt sesizate 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. 
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Discuții? Cine este pentru? Mulțumesc.  

Cu 18 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 Lipsă vot 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia                Pentru 

 

Punctul nr. 43, Proiect de hotărâre privind emiterea avizului 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru desfășurarea activității de 

prestări servicii funerare:comercializare de articole funerare și transport 
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mortuar de recuperare și paradă, de către firma KAPEL ELI S.R.L, cu 

sediul social în municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 85, camera nr. 1, bl. 

U3B, sc. A, ap. 3, județul Tulcea, având C.U.I. 31518682, pentru punctul 

de lucru situat în municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 17, bl. 8, sc. D, parter, 

ap.4, județul Tulcea. 

  Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local nr. 3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Cine este pentru?  

Cu 18 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 Lipsă vot 

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  
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15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia                Pentru 

 

Punctul nr. 44, Proiect de hotărâre privind emiterea avizului 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru desfășurarea activității de 

prestări servicii funerare: comercializare de articole funerare și transport 

mortuar de recuperare și paradă, de către firma CASA FUNERARĂ ELI 

S.R.L, cu sediul social în municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 85, camera nr. 

2, bl. U3B, sc. A, ap. 3, județul Tulcea, având C.U.I. 34882326, pentru 

punctul de lucru situat în municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 17, bl. 8,  

sc. D, parter, ap. 4, spaţiul 2, județul Tulcea. 

  Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului 

Local nr. 3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuții? Cine este pentru? Vă mulțumesc.  

Cu 18 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 Lipsă vot 
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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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia                Pentru 

 

Punctul nr. 45, Proiect de hotărâre privind serviciile publice de 

transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Tulcea. 

  Sunt sesizate 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. 

Discuții? Cine este pentru? Vă mulțumesc.  

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

Situaţia votului: 

   

NR. NUMELE ŞI   VOTUL 
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CRT. PRENUMELE     

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.    Chistrugă Corneliu-Petre Pentru 

3.      Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.           Frandeş Claudia Alina Lipsă vot 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia                Pentru 

 

Punctul nr. 46. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat prin 

curse regulate în Municipiul Tulcea către societatea Transport Public S.A. 

Tulcea. 

Domnul Iusuf Leventh, director Direcția Administrație Publică 

Locală 

Pe motiv că nu avem avizele necesare venite până în acest moment 

am să vă rog ca acest proiect să fie oprit până la completarea … 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 
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Deci, 46 este retras. 

Domnul Iusuf Leventh, director Direcția Administrație Publică 

Locală 

Nu sunt initiator. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Am și discutat o altă modalitate prin încheierea unui act adițional 

până la sfârșitul lunii octombrie până când o să vină acel aviz. Acuma 

domnul primar nu este ca să-l retragă. Nefiind inițiatorul să-l retragă o să 

votăm împotrivă și votăm 52, unde am găsit soluția cu actul adițional 

pentru o lună de zile. Avizul e nefavorabil, avizul e oricum consultativ, în 

raport votăm împotrivă, că nu este domnul primar care să-l retragă. 

Domnul consilier local Chistrugă Corneliu Petre 

Votăm împotrivă pentru că nu avem avize? 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Exact. Și am găsit soluția ca să existe continuitate să aprobăm un act 

de prelungire a delegării serviciului pentru o lună de zile. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Și care-i soluția până la urmă? 

Domnul Iusuf Leventh, director Direcția Administrație Publică 

Locală 

Este un nou proiect în completarea ordinii de zi. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Un nou proiect, punctul 52. 

Cu 18 voturi “împotrivă” proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. 

 

Situaţia votului: 

   

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Împotrivă  

2.    Chistrugă Corneliu-Petre Împotrivă 

3.      Ciureanu Constantin Împotrivă 

4. Drăniceanu Daniel Împotrivă 

5.           Frandeş Claudia Alina Lipsă vot 

6.   Ivanov Ioan Împotrivă 
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7. Litrin Elisabeta Împotrivă 

8. Luca Andaluzia Împotrivă 

9. Marin Cezar-George Împotrivă   

10. Marinescu Petre Împotrivă 

11. Mergeani Ana Elena Împotrivă 

12. Pavel Viorica Împotrivă 

13. Spunoae Ionuţ Împotrivă 

14. Suhov Anca Împotrivă 

15. Şacu Stere Împotrivă 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Împotrivă 

18. Ţiu Gabriel Dorin Împotrivă 

19. Vâlcu Dumitru Împotrivă 

20. Vizauer Lavinia                Împotrivă 

 

Punctul nr. 47, Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de 

gestiune, prin negociere directă a serviciului public de administrare a 

domeniului public si privat al Municipiului Tulcea privind activităţile de 

amenajare, salubrizare, întreţinere, modernizare şi extindere spaţii verzi, 

parcuri, cişmele, fântâni arteziene şi sisteme de irigaţii. 

Sunt sesizate 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 nu are încă, să zicem, un aviz definitiv, oricum 

suntem  2 la 2 și atunci nu poți să zici nici că e favorabil, nici nefavorabil, 

însă aș vrea niște lămuriri, dacă este cineva de la Gospodărie. 

Proiectul de hotărâre privește delegarea de gestiune a acestui 

serviciu prin negociere directă. Dacă, spre exemplu la Transport Public 
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era prin atribuire directă, aici suntem prin negociere directă. Dacă puteți 

explica cum va decurge această negociere, ce se va negocia exact cu cel 

care va prelua acest serviciu. Ce veți negocia? 

Domnul Ganciu Cristian, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală 

Asta este formula prevăzută în Ordonanța 71 pe 2002. S-a aprobat 

modelul de contract, s-a aprobat caietul de sarcini, documentele anexă, 

sunt invitați să semneze contractul. Dar așa e formularea în Ordonanța 71 

pe 2002. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Bun, titlul este aprobarea delegării prin negociere directă. Asta 

întreb ce se negociază? După care la articolul 1 se aprobă de fapt o 

modificare din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor.  

Domnul Ganciu Cristian, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală 

Deci, sunt câteva modificări punctuale datorită faptului că în 2016 

a fost aprobată Legea 225 prin care serviciul de administrare a domeniului 

public nu mai este reglementat de Legea 51 a serviciilor de utilități 

publice. Și a rămas să fie reglementată doar de Ordonanța 71.     

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

De fapt modifică pe de o parte Regulamentul? 

Domnul Ganciu Cristian, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală 

Da, sunt trei referiri punctuale la Legea 51. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Pe de o parte modificăm Regulamentul și avem niște chestiuni de 

Regulament, pe de altă parte facem o nouă delegare a acestui serviciu prin 

negociere. 

Domnul Ganciu Cristian, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală 

Da. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Din ce am văzut se stabilesc niște indicatori de performanță. În 

partea de caiet de sarcini avem niște indicatori, în contract avem alți 

indicatori, iar dispozițiile din 955 stabilesc că acei indicatori minimali sau 

dacă vrem să venim cu alți indicatori decât cei minimali prevăzuți în actul 

normativ ar trebui să existe niște studii de specialitate. Întreb dacă există 

aceste studii pentru stabilirea indicatorilor? 
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Domnul Ganciu Cristian, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală 

Deci, la nivelul nostru nu s-au făcut studii, ne-am orientat pe ce 

este pe alte contracte de delegare. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Legiuitorul prevede aceste studii de specialitate, ne-am gândit că 

există neconcordanțe între aceste studii. De asemenea, am mai observat o 

altă neconcordanță cu privire la termenul contractului de delegare a 

gestiunii. În contractul propus în proiectul de hotărâre avem 5 ani, iar în 

caietul de sarcini sunt 10. 

Domnul Ganciu Cristian, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală 

Nu, cred că a fost o eroare tehnică am trimis să se schimbe 

pagina. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Bun și atunci ce variantă aprobăm? 

Domnul Ganciu Cristian, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală 

Varianta este conformă contractului-cadru 5 ani. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Aș fi vrut să știu dacă totuși acest contract a fost pus poate într-o, 

nu neapărat într-o dezbatere publică, ci discutat și cu cei de la societatea 

Servicii Publice, mai ales că vorbim de această negociere directă, cum se 

va face negocierea ! Mai aveți o prevedere, vă spun imediat unde, tot în 

caietul de sarcini, cred că este vorba de articolul 20, alin. (4) în caietul de 

sarcini, da, “în vederea desfășurării activităților de verificăre și control al 

activităților ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, delegatul va pune 

la dispoziția delegatarului un autoturism pe toată perioada de derulare a 

contractului;cheltuielile de exploatare a autoturismului împreună cu o cotă 

lunară de 150 l carburant cad în sarcina delegatului”. Delegatarul 

specificat  pe contract este Consiliul Local. Înțeleg că se pune la dispozița 

Consiliului Local acest autoturism, cu o cotă de 150 l ?   

Domnul Ganciu Cristian, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală 

Nu, deci supravegherea o va face un inspector de la Gospodărie 

Comunală care se va deplasa în teren cu mașina. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 
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Aici sunt anumite neconcordanțe, că aici  poate ar trebui revizuit 

un pic, nu am cerut în punctele esențiale și acuma aș sugera poate să 

facem abstracție de anumite supărări, poate de chestii politice și totuși și 

Servicii Publice, societatea Servicii Publice e o societate în subordinea 

Consiliului Local, nu cred că ar trebui să-i dăm în cap, nici să o ținem în 

puf, și chiar dacă societatea, să spunem, are profit de nu știu cât sau a avut 

într-un an un anumit profit, acel profit până la urmă intră, într-un fel, în 

bugetul Consiliului Local prin redevență, prin dividente, prin investiții care 

sunt tot în beneficiul orașului. De asemenea, putem să o luăm în parte 

chestiunea aceasta, cu termenul de 5 ani în contract și 10 ani în caietul de 

sarcini, cu acest autoturism, nu că aș fi împotrivă, și cota de 150 l, mă rog 

150 probabil e norma aceea legală, dar e la dispoziția delegatarului, 

delegatarul fiind Consiliul Local și nu se specifică că de fapt e pentru 

inspectorii din cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală. Sunt stabilite 

aici o serie de lucrări de investiții. Nu știu dacă până la urmă s-au analizat 

aceste, dacă aceste lucrări de investiții cu anumite termene pot fi suportate 

de societatea de Servicii Publice. Că pentru acei indicatori de performanță 

așa cum prevede legea nu există niciun fel de studiu de specialitate, cel 

puțin ne-am orientat doar pe baza altor contracte de delegare de gestiune,  

nu zice nimeni că noi deținem adevărul absolut, e foarte bine că ne 

inspirăm și din ceea ce fac și celelalte orașe, dar pentru stabilirea 

indicatorilor de performanță trebuia studii în situația în care veneam și 

modificam. Acum mai spun așa că până la urmă ar trebui ambele părți să 

aibă parte de un tratament echidistant. Nu putem să stabilim în sarcina 

celor de la Servicii Publice un procent de penalizare de 2% din total 0,2, 

2% pe zi de întârziere, iar în situația în care U.A.T.-ul nu își onorează 

plățile să nu avem niciun fel de penalități pentru că și societatea la rândul 

ei are furnizori de plătit care percep penalități. Am înțeles că la un moment 

dat la comisie s-a discutat, că s-a glumit pe seama acelui articol cu privire 

la acele flori ca să zic așa, că nu sunt de specialitate, flori care nu s-au 

prins că era vorba de bulbi, bun nu putem să.., sunt și astfel de situații, 

putem stabili eventual un procent, 10%, ce înseamnă că ar fi rebutul, că nu 

ai garanția că am plantat 20 de bulbi de lalele în iarnă și în vară să iasă 

tot 20 de bulbi, poate să fie un rebut de 1%, 2% . Adică sunt chestiuni care 

zic că ar trebui un pic reanalizate și poate într-o ședință extraordinară să 

reluăm toate aceste aspecte. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Să înțeleg că mai sunt probleme de lămurit? 
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Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Da, eu zic că mai sunt totuși probleme de lămurit. Nu sunt de  

rea-credință. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Dar poate și domnul director de la Servicii Publice ne poate 

lămuri. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Da, poate sunt și cei de la Servicii Publice. 

Domnul Gheorghiu Aurel, director societatea Servicii Publice S.A. 

Nu suntem împotriva vreunui punct de acolo. Dar, cei de la cine a 

conceput această delegare nu ne-a consultat în nicio frază, niciun cuvânt 

din acel..suntem totuși operatorul dumneavoastră, dacă vreți să ne cereți 

ceva, nu vreau să se consulte cu mine Gheorghiu, dar să se consulte cu 

directorul economic de la mine, cu juristul de la mine, cu doamna Ioniță de 

la spații verzi și să facem ceva bun, nu în interesul nici al Primăriei, nici al 

meu, ci al cetățeanului. Și nu zic că, hai să le facem ca lumea pentru 

următorii 5 ani de zile. Eu dacă legal pot să vă dau mașină, vă dau mașină, 

dar nu m-a întrebat nimeni. Am întrebat compartimentele mele și mi-au zis 

că nu prea se poate. Ce fac eu în situația asta? Chiar nu puteam să 

discutăm dinainte aceste aspecte? Delegarea se termină pe 18 octombrie. 

Avem timp până pe 18 să ne mai așezăm la, nu să ne mai așeză, să ne 

așezăm la masă, că nu ne-am așezat și să discutăm fiecare punctuleț în 

parte. Măi, Servicii Publice, noi vrem asta! Că negocierea directă, până la 

urmă, asta înseamnă! Ceea ce se întâmplă acuma este impunere directă! 

Îmi cer scuze, este impunere directă! Nu cerem altceva decât să fim 

consultați în anumite aspecte care țin de o activitate ce avem de făcut.  

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Nu ați fost consultat? 

Domnul Gheorghiu Aurel, director societatea Servicii Publice S.A. 

Nu avem nicio consultare. Am primit hârtiile, caietul de sarcini 

 l-am văzut marți sau miercuri dimineața am intrat în posesia lui. Nu am 

nimic împotrivă să dau Gospodăriei ce vor, să iau un indicator de 

performanță cât vor ei, dar, hai să-i discutăm, hai, să-i vorbim. Eu sunt 

director până la anul! Ce facem mai departe? Hai, s-o punem 5 ani de zile 

ca lumea! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Eu îmi cer scuze pentru plecarea intepestivă, aș vrea să reiau puțin 

discuția cu scuzele de rigoare, explicația pentru Aquaserv, evident m-ați 
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mandatat, voi fi acolo și rămâne cu ce voi fi și cu ce nu voi fi de acord, dar 

finalmente, încă o dată, cu riscul de a fi antipatic, entitatea care-și va da 

acordul privind propunerea de preț este Consiliul Local, indiferent ce spun 

eu acolo, ca să fie treaba clar. Nu primarul decide acolo prin vocea lui 

cum este cu prețul! Ca să fim foarte clari. 

Acum legat de contractul ăsta de mandat nu prea știu eu exact, îmi 

cer scuze încă o dată, că am lipsit, dar aș pleca de la ce spunea Lavinia, 

într-adevăr societățile comerciale ale Consiliului Local indiferent de cine 

sunt conduse vremelnic, până la urmă noi trebuie să ne asumăm o 

răspundere că sunt societățile noastre unde Consiliul Local este unic 

acționar. Nu putem să fim indiferenți la ceea ce se întâmplă cu o societate. 

Dar asta nu înseamnă că pe acest criteriu, da, că domnule trebuie să avem 

grijă, acolo cineva să nu trateze cu o maximă responsabilitate, seriozitate a 

acestei funcții de manageri și să fie sub pavăză, domnule, eu pot să fac 

orice, pot să cad în cap, pot să merg în pierdere, Consiliul Local, că a mai 

fost o discuție de genul ăsta, Consiliul Local e tata și mama, trebuie să mă 

salveze. Păi, nu! Nu! Atâta timp cât un management se dovedesște 

defectuos, ineficient și lucrurile nu merg bine, tot Consiliul Local trebuie 

să purceadă la schimbare. Păi, nu ăsta este criteriul! Domnule, orice, 

mama și tata te mângâie pe cap, indiferent ce se întâmplă acolo, poți să 

faci ce vrei, să iei cum vrei, nu contează garanție, nu contează, că tot 

vorbim de articole, de material săditor, plantat. Domnule, că nu-i nimic, 

dăm sute de milioane pe copaci, îi plantăm, da ce dacă am uitat să-i mai 

udăm. Ce, Consiliul Local trebuie să mă apere! Păi, nu merge așa, te rog 

frumos! Nu merge așa! Da? Orice material, că aici înțeleg că a fost 

discuția, orice gen de material care costă, evident că nu înseamnă că din 

100 de copaci trebuie să se prindă 100! E clar! Dar, dacă din 100 de 

copaci  s-au prins doar 10, că ăia 90 nu au fost udați, păi, înseamnă că 

avem o problemă.   

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Sunt de acord.  

Domnul Gheorghiu Aurel, director societatea Servicii Publice S.A. 

Hai să scriem asta!   

Domnul primar Hogea Constantin 

Da, d ați-mi voie să termin! Să știți că logica este pentru toate 

societățile comerciale valabilă , indiferent că este societatea Servicii 

Publice, Aquaserv, Transport Local ș.a.m.d.. Să nu considere cineva că 

managerii aceia indiferent ce fac ei sau cât de performanți sunt, Consiliul 



 106 

Local, el trebuie să-i scuze, o să le accepte orice. Și încă o dată atrag 

atenția că de bunul mers al unei societăți comerciale, da, răspunde 

președintele Consiliului de administrație, Consiliul de administrație și 

conducerea executivă a respectivei societăți. Dacă aveți impresia că plenul 

Consiliului Local o să dea răspunsurile în locul vostru, vă înșelați. Da? 

Sunt de acord să discutăm eventualele neconcordanțe, acuma domnul 

director zice că marți a primit, marți sau miercuri a primit documentația.  

Domnul Gheorghiu Aurel, director societatea Servicii Publice S.A. 

Nu am reușit nici Consiliul de administrație să-l avem.  

Domnul primar Hogea Constantin 

Nu, zic, e vineri, până astăzi putea să zică, domnule, spune ce-i 

aicia? Nu prea înțeleg ce vrei mata! De ce vrei așa, de ce le vrei așa? 

Dialogul trebuie să fie de ambele părți! 

Domnul Gheorghiu Aurel, director societatea Servicii Publice S.A. 

Sunt multe aspecte, noi nu am avut timp trei luni de zile să 

studiem. Se știa foarte bine cu șase luni înainte că ni se expiră delegarea. 

Noi nu cerem absurd, numic absurd, cerem să discutăm. Se consideră că 

trebuie să plătim atâta, plătim atâta. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Știu că sunt multe subiecte acolo care au creat multă emoție, de ce 

să fie toate mașinile cu GPS. Da, de ce să se știe ce, cum? Eu le cam știu 

pe toate, pe unele mă fac că nu le aud, în sfârșit, dar esența este aceasta, 

trebuie să ne asumăm răspunderea asupra eficienței și bunului mers al 

societății. 

Domnul Gheorghiu Aurel, director societatea Servicii Publice S.A. 

Nu este vorba despre asumat. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă lucrurile stau de maniera că încă nu există o anumită 

înțelegere și explicație privind managementul, evident că putem să-l 

retragem și să reluăm discuția, dar, fără ca să se supere Relu, că am spus 

și de la început, mi-e drag cum îmi sunt dragi toți directorii. Curățenia 

dacă e să vorbim, primesc critici din toate părțile vis-a-vis de modul cum 

se salubrizează municipiul. Da, la un moment dat, l-am făcut praf pe Jipa 

că e filozoful gunoier, că habar nu are, e, vreau să vă spun când era Jipa 

director, orașul era mult mai curat. Da? Și nu o spun eu. Uitați-vă pe 

facebook și la mine și la Andaluzia și la toți. Foarte multă lume reclamă 

salubrizarea deficitară a municipiului. Ei, aici avem o problemă. Am făcut 

o discuție, în care i-am spus lui Relu, măi omule, spune-mi ce probleme ai, 
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nu poți, te ajutăm, nu știi, te învățăm, ce ți se întâmplă că orașul este 

murdar, lumea și pe mine mă critică. Și când i-am spus, nu e adevărat! 

Domnule, o să-ți trimit pozele de fiecare dată pe care mie mi le trimit 

cetățenii cu aspecte... evident că aici putem să luăm în discuție, ca și în 

cazul terenului de pe Chiparosului, civismul, bunul simț, educația, e 

complicat aici. Dar ar trebui și societatea să se implice și să nu mai existe 

atât de multe critici. Evident că nu o să putem să mulțumim pe toată lumea, 

dar critici atât de multe cum am primit în ultimii doi ani vis-a-vis de modul 

cum se salubrizează orașul v-o spun pe cuvânt de onoare că nu am primit 

până acum, ceea ce dovedește că înseamnă că avem o problemă. Relu 

poate să confirme și de față cu Andaluzia, i-am chemat prietenește, băi, 

fraților spuneți-mi ce se întâmplă? Poate nu-mi dau eu seama! Spuneți-mi 

ce se întâmplă de noi nu reușim să facem curat. 

Bun, o să-l retragem de pe ordinea de zi și o să reluăm discuția, să 

vedem eventual ce puncte nu s-au lămurit din punct de vedere al 

prestatorului de serviciu. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr. 48, Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor 

publice de joacă pentru copii pe raza Municipiului Tulcea, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 82/30.03.2017. 

Sunt sesizate 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. 

Sunt discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? Vă muțumesc. 

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

Situaţia votului: 

   

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 
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1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.    Chistrugă Corneliu-Petre Pentru 

3.      Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.           Frandeş Claudia Alina Lipsă vot 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia                Pentru 

 

Punctul nr. 52, Proiect de hotărâre privind modificarea contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 

autobuze efectuat prin curse regulate în municipiul Tulcea, încheiat între 

Municipiul Tulcea și societatea Transport Public S.A. nr. 5620/29.09.2017, 

prin act adițional.   

Sunt sesizate 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. 

Discuții ceva? Supunem la vot! Cine este pentru? Vă muțumesc. 

Cu 18 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 Lipsă vot 

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 Lipsă vot 

17. Tudor Marian              Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia                Pentru 
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Punctul nr. 49, Informare privind pregătirea și funcționarea 

sistemului centralizat pentru furnizarea energiei termice în sezonul rece 

2019 – 2020 de către societatea Energoterm S.A. Tulcea. 

Cine ne poate informa? 

Domnul Bîscă Nicușor Liviu, director general societatea Energoterm 

S.A.. 

Informarea este grupată pe partea tehnică și partea economică. Din 

punct de vedere tehnic pregătirile sunt aproape încheiate, săptămâna 

viitoare vom începe umplerea rețelelor cu agent termic primar și 

secundare și vom face probele. Această etapă se va încheia probabil în 

jurul datei de 5 octombrie. Probele se vor face până la branșament, după 

care până în data de 15 vom face probele în condominii cu acordul 

Asociațiilor de proprietari pentru a nu avea evenimente nedorite. Punerea 

în funcțiune, probabil între 15 și 25 octombrie, în funcție de vreme și de 

solicitările asociațiilor. Acum față de ce ați fost informați în informare mai 

este o lucrare de făcut la cazan, nu necesară, dar preventiv ar trebui să 

schimbăm aproximativ 100 m de țeavă de focar pentru că din observațiile 

din sezonul trecut a reieșit această necesitate. Trebuia să o facem în 

săptămâna aceasta, dar din păcate nu am reușit, probabil în săptămâna 

viitoare se va face și această lucrare.  

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Când ați spus de verificarea instalațiilor? 

Domnul Bîscă Nicușor Liviu, director general societatea 

Energoterm S.A.. 

Între 1 și 5 octombrie umplem rețelele, de agent primar și 

secundare, până la branșament, rețelele secundare, urmând ca după aceea 

între 5 și 15 în funcție de cum vom stabili cu Asociațiile, vom face probele 

în condominium, adică în blocuri. 

Problemele financiare  în schimb, partea economică nu este foarte 

bună, avem probleme în achitarea datoriilor către furnizorul de gaz, către 

Alum, către Aquaserv și chiar și către Consiliul Local. Aceste probleme 

derivă din faptul că tariful a fost structurat pe o producție de 92 000 Gcal. 

El a fost stabilit în 2018, având la bază producția anului 2017, când s-au 

făcut 94 000 Gcal aproximativ. În anul 2018 am făcut 84 000 Gcal, anul 

acesta producția probabil se va reduce între 80 000 – 81 000 Gcal. Pe de 

altă parte prețurile au crescut și la gaz și la energie electrică, a trebuit să 

achităm anul acesta o sumă foarte mare pentru achiziționarea 
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certificatelor de gaze cu efect de seră. Deci, dacă în 2018 am plătit  

115 000 lei, anul acesta am plătiti 1 525 000 lei. Deci, prețurile au crescut 

foarte, foarte mult în ultimul an și ceva și vor crește în continuare. 

Alocările gratuite, scad de la an la an până în 2020, alocările pentru 

perioada următoare 2021 până în 2027 vor fi și mai mici. Prețurile se vor 

duce undeva spre 40 euro certificatul. Vreau să vă spun că acum doi ani în 

urmă erau undeva la 4, 5 euro. Cam asta este previziunea. Din păcate 

aceste costuri nu au fost prinse în tarif, nici nu aveau cum să fie prinse, 

pentru ajustarea tarifelor în 2018 avem la bază calculele din anul 2017. 

Cam asta este. Întrebări, dacă aveți? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Da, constat așa un fel de relaxare, și o spun cu simpatie, în cadrul 

plenului Consiliului Local, dar eu vă spun așa franc și direct că 

Energoterm-ul s-ar putea să își piardă obiectul muncii în această iarnă și 

nici măcar nu o să poată porni sistemul. Da? Domnul Bîscă va spus acolo, 

cu tonul domniei sale de povestitor mai încet, că din punct de vedere tehnic 

lucrurile sunt clare și așa sunt, dar din punct de vedere financiar situația 

este dezastruoasă și îmi asum răspunderea la ceea ce vă spun. Da? Și am 

tras semnalul ăsta și în presă și repet în ceea ce înseamnă asigurarea 

agentului termic sunt trei actori, Guvernul, subvenția de la Consiliul Local 

și cetățeanul. Dacă rămâne numai subvenția de la Consiliul Local călărim 

pe cai morți, suntem pierduți, Guvernul nu dă că nu-l mai interesează, 

populația nu plătește că nu o interesează acum la sfârșit de septembrie, o 

să înceapă să țipe lumea undeva pe la 1 – 15 noiembrie că de ce nu dăm 

căldură, iar Consiliul Local mai mult decât poate suporta nu are de unde. 

Da? Guvernul nu mai dă, cetățenii nu știu dacă în al treisprezecelea ceas 

se vor trezi ca măcar să plătească aceste datorii, cu toate că suntem în 

septembrie, dacă nu, vă spun clar, că Energoterm-ul își va pierde obiectul 

muncii și chiar dacă va reuși să pornească sistemul, vă garantez că mai 

mult de o lună nu va merge și-l va opri. Da? Asta este situația! Vă spun 

acum ca să nu se spună că nu am spus și nu am tras semnalul de alarmă. 

Deci, de la Guvern nu mai merge să așteptăm, e clar, nu îl mai interesează, 

facem vizite în America și ne pozăm cu portarii de la hoteluri, iar la nivelul 

cetățenilor, încă o dată, rog respectuos cetățenii să înțeleagă că dacă nu-și 

achită din datoriile istorice, măcar 40%, cu orice risc, da, și dacă cineva 

își închipuie, că, domnule, este an electoral, o să dea ăștia căldură, ei, nu o 

să dea, că nu au de unde și nu au cum. Ori ne achităm datoriile ca să avem 

garanția că o să avem cât de cât căldură la iarnă, nu le achităm, să fim 
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sănătoși. Nu avem de unde. Și am mai spus că toată lumea este cu grija 

maximă către cetățenii de la bloc, pe cei de la casă nu-i întreabă nimeni. 

Măi, fraților, voi cu ce vă încălziți? Pe voi vă ajută cineva? Vă întreabă 

cineva cât ați luat lemnele, de unde le-ați luat? Toată lumea este pe 

cetățenii de la bloc cărora oricum le asigurăm jumătate din prețul Giga 

caloriei și nici pe ăla nu-l plătim. Păi, nu se poate așa! Nu se poate așa, eu 

o spun acum ca lumea să știe, da, și să nu aud prin noiembrie, domnule 

primar, păi, nu ne-ați spus, domnule, nu am știut. Am spus și în presă, o 

spun și acum. Asta este situația!  

Deci, nu cred, în zona cea mai optimistă, nu cred că mai mult de o 

lună Energoterm-ul va avea autonomie privind asigurarea agentului 

termic. 

Nu știu l-am întrebat pe domnul președinte, încă o dată îmi cer 

scuze a fost? 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Încă nu a fost domnule primar, acum este. 

Punctul 1 de la Diverse, Raport privind situația financiară a S.C. 

Aquaserv S.A. pe trimestrul I 2019. 

 Foarte scurt, dacă ne poate prezenta! 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Acum nu că iau apărarea Aquaserv. Au fost societăți sau direcții 

cărora le-am cerut noi Consiliul Local pe ordinea de zi un raport și încă 

nu l-au prezentat, acum să înțeleg că Aquaserv a avut de prezentat un 

material?  

Domnul primar Hogea Constantin 

Exact.  

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Îmi cer scuze, eu chiar nu am știut cine a propus lucrul ăsta, dar 

mie nu mi s-a solicitat nimic. Acum e prima oară când aflu. 

Domnul primar Hogea Constantin 

A propus-o primarul, draga mea, în ultima ședință de Consiliu 

Local și ai aici membri ai executivului unde am spus, dat viitoare vă rog 

frumos, prezentați un raport cu situația financiară a Aquaserv. 

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Atunci să prezinte domnii directori care au participat și v-au 

ascultat.  
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Domnul primar Hogea Constantin 

Am înțeles, dumneavoastră sunteți directorul de care? 

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Nu înțelegeți că nu mi s-a adus la cunoștință lucrul acesta? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Iată un alt exemplu de bună comunicare! 

Doamnul consilier local Șacu Stere 

De ani de zile cred că știe despre ce e vorba! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Haideți, să vă spun. Lucrurile așa cum stau la Energoterm, așa 

stau și la Aquaserv ca să fie lucrurile clare. Și ei sunt într-o anumită 

cădere liberă, da, de asta este și disperarea asta cu solicitarea de mărire 

de preț. Și la ei sunt probleme și am avut și o discuție cu ei de dimineață și 

le-am spus că dacă nu găsesc o soluție de restructurare în zona 

personalului tesa o să se ducă în cap, din motive obiective, din motive 

subiective. Este clar că nici acolo lucrurile nu merg bine, da, cu fondul de 

salarii până în stratosferă, da, nu se poate așa ceva. 

Și acuma, eu mi-am adus aminte de o chestiune, la o întâlnire cu 

sindicatele din termie, Andaluzia, evident după ce am plecat eu a 

considerat că este bine să-și exprime anumite frustrări, îmi pare rău că  

nu-i aici, dar asta nu contează că sunt eu prea tăbăcit, dar în schimb a 

făcut o afirmație. A spus așa: Are cunoștință de contracte de la Aquaserv 

în care unii plătesc 2, 3, 4 metri cubi, dar de fapt sunt unități cu piscine 

ș.a.m.d.. și îl întreb pe domnul Drăniceanu care este șef serviciu facturări, 

dacă într-devăr există așa ceva și dacă există care e problema? Pentru că 

așa a spus Andaluzia „am cunoștință că sunt contracte la Aquqserv cu 

consum de 2, 4 metri cubi, atâta se plătește, dar în rest sunt piscine, sunt 

consumuri enorme.” Păi, dacă așa stau lucrurile înseamnă că avem o mare 

problemă! 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel  

Da, așa este, acele situații le-am depistat și le-am rezolvat. Acele 

societăți comerciale care înregistrau 2, 3 metri cubi li s-au pus contoare cu 

telecitire ceea ce face imposibilă fraudarea acelor mecanisme. Deci, da au 

fost astfel de situații, foarte multe, într-adevăr, dar acum în proporție de 

90% nu mai există, ca să nu zic 100% ca-ș părea...., da, exact așa se 

întâmpla. 

Domnul primar Hogea Constantin 
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Bun, atunci întrebarea firească este cum de s-a permis acest lucru 

până acum? Dacă domnul Drăniceanu, de altfel un băiat drăguț, deștept și 

dibaci a rezolvat a rezolvat situația, domnilor de la Aquaserv cum s-a putut 

totuși să existe situația asta până acum? Pentru că iată domnul 

Drăniceanu a venit și a salvat Aquaserv-ul. Cum de s-a întâmplat așa 

ceva? Și care este explicația pe care o dați voi, pentru că domnul 

Drăniceanu zice, da, domnule au fost. Păi, cum adică au fost? Cum e 

posibil să fi fost așa ceva?    

Domnul Caraman Ionel, director societatea Aquaserv S.A. 

Vreau să zic care sunt, că intru și-i dau pe mâna poliției, fără 

discuție, este organ competent. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Păi, uite aici domnul Drăniceanu, e și mai competent! 

Domnul Caraman Ionel, director societatea Aquaserv S.A. 

Ăsta este rolul lui vine ne aduce la cunoștință, referat, imediat ... 

asta și fac. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Domnul Drăniceanu nu va adus la cunoștință până acum în ultimii 

doi ani acest aspect? Domnule director, în calitate de șef serviciu facturare 

vă aduc la cunoștință următoarele: 1, 2 3, 4, 5. Cum nu știați de chestia 

asta? 

Domnul Caraman Ionel, director societatea Aquaserv S.A. 

Eu acum am două referate care sunt și le trimit la comisia de 

disciplină să studieze și restul să le trimitem către poliție. Eu asta am la 

ora asta actuală. 

Păi, domnul Drăniceanu, de ce nu ați anunțat conducerea unității 

că există asemenea gen de situații ca să ia măsuri? 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel  

Deci, domnule primar, haideți să vă explic puțin cum stă situația. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Domnule consilier, poate un rezumat așa! 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel  

Dumneavoastră ne acuzați indirect acum pe noi că încercăm să 

facem niște lucruri bune care de-a lungul timpului nu s-au făsut în această 

societate comercială. Aceste probleme, pe care, ne cerem scuze, chiar ne 

pare rău, că le-am descoperit noi, se întâmplă de foarte mult, stimați 

membri ai Consiliului Local. Dacă noi suntem de vină că acum le-am 

descoperit și, iată, eu sunt primul care recunosc această situație pe care, 



 115 

repet, am început, și suntem foarte aproape de a o și rezolva în ceea ce 

privește consumul fradulos, furtul de apă și consumurile neînregistrate, 

repet, încă o dată, îmi cer scuze, dar mai mult de atât ce vreți eu să vă spun 

pentru o situație care durează de mult, de foarte mult timp. Vreți să îmi 

asum eu, cum să spun eu, vinovăția pentru ce s-a întâmplat acum 8 ani, 9 

ani, 10 ani în urmă? Păi, atunci tot dumneavoastră erați primar? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Păi, nu că la mine nu merge cu învăluiri de genul ăsta. Nu v-am 

acuzat, eu v-am spus de ce a spus Andaluzia. Dumneavoastră ați zis că ați 

descoperit, da, foarte bine și i-am rugat pe cei care sunt înaintea 

dumneavoastră, da, cum a fost posibil așa ceva? Am zis eu că Drăniceanu 

a furat? Care-i problema? 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Nu, da dumneavoastră îi acuzați pe ei acuma, deci eu acuma le-am 

adus la cunoștință! Dânșii vor rezolva problema acum.  

Domnul primar Hogea Constantin 

Acum le-ați adus după doi ani? Acum le-ați adus la cunoștință de 

abia, după doi ani, în care ați constatat nereguli peste nereguli? De abia 

acum le aduceți la cunoștință? 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Îmi pare rău, dacă acum le-am descoperit, într-un an de zile de 

când sunt eu acolo! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Săptămâna asta? 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Nu. Deci eu sunt de un an de zile acolo și în acest am constatat 

niște lucruri încet, încet. Nu-i primul referat pe care-l fac. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Iată de unde apar anumite probleme în zona Aquaserv-ului! 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Nu din cauza asta apar, domnule primar, probleme acolo! 

Problemele apar fiindcă s-a majorat energia electrică cu 47%, s-a dublat 

dobânda bancară și s-au mărit într-o foarte mică măsură, mai puțin decât 

ar fi meritat oamenii de acolo, salariul. Din cauza asta am avut probleme. 

Din cauza asta suntem în acest moment de la un profit pe aceeași perioadă 

a anului trecut 2018, de la un profit pe primele șase luni de 1200000 lei, 

acum suntem într-o gaură de minus 1300000 lei. Dau niște cifre 

aproximative, dar ca ordin de mărime sunt corecte. Deci, asta înseamnă că 
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noi într-un an de zile am pierdut 2500000 lei și am pierdut nu pentru că  

s-au întâmplat și se întâmplă de foarte mult timp niște probleme pe care, 

iată, încercăm să le rezolvăm, ci pentru că, din vina nimănui au apărut 

aceste chestiuni strict economice. Majorarea prețului 47%... 

Domnul primar Hogea Constantin 

Nu-i vina nimănui? 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Nu-i vina nimănui, dar e constatare pe care noi trebuie s-o ... 

Domnul primar Hogea Constantin 

A apărut așa pur și simplu din aer măririle astea? Nimeni nu-i 

vinovat! 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Păi, suntem vinovați pentru asta? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Nu, nu, dar ia uitați-vă mai sus înspre Guvern, domnule 

Drăniceanu! 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Am înțeles, hai să dăm jos Guvernul în ședința asta de Consiliu 

Local! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Hei, n-ar fi rău! Dar repet, hai nu încercați să mă învăluiți, am 

atras atenția din totdeauna. Cu un fond de salarii de 60% nu este admisibil 

în nicio societate comercială ca să fim clari! 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Ați lucrat în vreo una, domnule primar? 

Domnul primar Hogea Constantin 

60% fondul de salarii nu poate fi acceptat așa ceva! Da? Și ca să 

fim clari, și diferența de salarii dintre dumneavoastră de 150 milioane și 

ăla din canal de 3 milioane nu se poate domnu, băiat înalt, deștept, frumos 

și dibaci. Asta este problema dumneavoastră, diferența foarte mare dintre 

salariile celor de la tesa și a celor care mănâncă rahatul acolo în 

canalizare și de aia vă pleacă și oamenii. Și de aceea am rugat executivul 

să găsească o soluție dacă nu vreți să vă duceți în cap, să faceți o 

restructurare și aliniațivă salariile la o chestiune decentă. Și dacă  

într-adevăr măririle pe care le-a făcut Guvernul vă afectează, foarte bine. 

Exact ce am spus să se supună aprobării mărirea prețului, plenul 

Consiliului Local cu majoritatea s-o decidă și iacă-te că am rezolvat 

problema.   
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Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Domnule primar, haideți că v-am lăsat să țipați, acuma să vorbim 

pe un ton mai.. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Spun adevărul, lăsați-mă cu prostiile astea! 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Dumneavoastră, nu știu, vorbiți așa, spuneți niște lucruri cu un 

caracter atât de general într-o situație foarte concretă. Eu v-am spus asta 

este situația concretă. Din cauza aceasta societatea are pierderi. da? 

Foarte concret, cuantificat, sume, tot, există presupun balanțe și bilanțuri 

toate aceste situații cu cifre. Bun. Nu le am acuma la mine, dar le știu în 

mare. Acuma dumneavoastră ce vreți de fapt? Ce vreți să spuneți? Că ce, 

această restructurare de care îmi vorbiți dumneavoastră a propus-o 

Consiliul de administrație în ultima ședință, de fapt acum două ședințe. 

Exact ceea ce spuneți dumneavoastră. Nu ați fost informat. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Foarte frumos. 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Deci, Consiliul de administrație exact lucrul acesta, reducerea cu 

10%, 15% a aparatului tesa, unde într-adevăr așa se întâmplă. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Foarte frumos. Eu spun de jumate de an chestia asta.  

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Atunci, care-i problema, cu cine vă certați domnule? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Eu spun de jumate de an chestia asta. 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Trebuia să o spuneți de atunci, nu știu cât timp! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Poate până să ajungeți la această situație era bine s-o faceți mai 

din timp. Și încă o dată, diferența dintre 150 milioane pe care îi iau unii și 

3 milioane pe care îi iau ăia din canal este...da, nu se poate accepta. Vă 

rog frumos ajungeți la un nivel de salarizare decent, da, că altfel vă duceți 

în cap. Și încă o dată, vreți să propuneți mărirea prețului la apă sunt de 

acord, sunt de acord, motivați-l, susțineți-l, argumentați-l pe bază de 

calcule și majoritatea o să decidă în fața populației și sper să și explice, 

iată de ce trebuie să mărim prețul la apă. Este adevărat, dar va trebui să o 

susțineți și s-o argumentați! 
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Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Ce nu ați înțeles dumneavoastră, probabil nu ați citit proiectul de 

hotărâre. Acolo scrie foarte clar. Dumneavoastră și vă rog, îi rog pe juriști 

să mă contrazică. În proiectul de hotărâre pe care l-am votat spune că 

dumneavoastră ați fost mandatat să votați favorabil în sensul majorării 

tarifului la apă. Da, scrie așa? Ce înseamnă asta? Poate nu înțeleg eu bine  

limba română? Înseamnă că plenul Consiliului Local este de acord cu 

această majorare și în acest sens va mandatat. Să mă contrazică cineva. 

Nu vreți dumneavoastră să înțelegeți. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Bine domnule! Lăsați cu tertipurile astea, deci plenul Consiliului 

Local va decide și îți va asuma răspunderea în fața cetățenilor, nu 

primarul. 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Asta am făcut. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Foarte bine, aici să vină, aici în plenul Cosiliului Local. 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Asta s-a întâmplat. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Așa. Foarte bine vă așteptăm să veniți în plenul Consiliului Local, 

chiar aveți dreptate, dar susțineți, argumentați. Nu așa! Da? Și semnalul 

de alarmă legat de situația de la Aquaserv nu e de ieri, de alaltăieri. De un 

an de zile le spun, măi băieți, aveți probleme, aveți probleme, aveți 

probleme. Da? Pentru că oamenii vin și-mi spun, domnule primar, știi cât 

ia ăla, știi cât luăm noi care suntem unitate operativă 24 din 24, știi câți 

plimbă hârtiile aiurea  pe la tesa pe acolo și eu ce să fac, să mă fac că nu 

le aud? Vi le spun ca să le știți! Poate oamenii ăia vorbesc prostii, poate 

spun adevărul! Dacă e o problemă! Dacă oamenii reclamă acest lucru, e o 

problemă! 

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Permiteți-mi să mă retrag, ca să revenim la punctul 1, nu știu cine 

a depus materialul acela la D.A.P.L. pentru apă, materialul acela este un 

raport atașat bilanțului semestrial care a fost făcut public după depunerea 

lui pe site-ul nostru, pentru data viitoare dacă se solicită în continuare un 

raport pot să vin și să-l prezint fără niciun fel de problemă. Domnii 

directori, eu nu am participat, domnule primar nu știu despre povestea 
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asta, nu știu că ați solicitat, probabil nu știu cine a depus la D.A.P.L., dar 

acea persoană o fi luat de pe site raportul și l-a depus la mapă. Asta ca să 

lămuresc.... 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Cel mai bine să ne pregătiți un material.   

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Cel mai bine veniți cu un raport documentat. 

Doamna Matei Georgiana Selda, director economic societatea 

Aquaserv S.A. 

Pentru luna viitoare, pentru ședința viitoare o să pregătesc fără 

niciun fel de problemă un raport. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Poate ne spui și ce ați restructurat până luna viitoare. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Următorul raport, raportul de activitate al D.I.A.P. incluzând 

indicatorii de performanță și gradul de realizare a acestora așa cum a fost 

stipulat în regulamentul de organizare și funcționare al direcției. 

Dacă sunt ceva discuții vis-à-vis de acel raport? Domnul director, 

scurt așa, o concluzie? 

Domnul Florențiu Constantin, director al Direcției Întreținere și 

Administrare Patrimoniu 

Încercăm pe cât posibil să ne achităm de toate obligațiile asumate 

de Consiliul Local pe cât posibil. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Mulțumesc. Al treilea raport, informare cu privire la activitatea de 

dezinsecție, deratizare, dezinfecție și tratamente fito-sanitare în anul 2019. 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Dânșii au prezentat deja la mapa inițială în comisie, eu am fost cel 

care a solicitat în plenul Consiliului trecut această informare după 

multiplele sesizări vis-à-vis de țânțarii din anul în curs. Primul material 

pregătit de Gospodăria Comunală, reprezenta doar un tabel excel cu o 

prezentare strict economică a derulării contractului, al doilea material 

solicitat înainte de comisia economică îl aveți acuma tot ca punctul 50, este 

un raport mult mai amplu și mult mai bine făcut decât situația inițială, însă 

eu discutasem cu doamna Carmen Verban, în ideea prezentării acelui 

raport era găsirea de soluții ca în anul viitor 2020 să nu mai avem 

problemele apărute în acest an, că spre deosebire de alte orașe municipiul 

Tulcea a fost foarte favorizat în acest an. Alte orașe nu au avut contracte, 
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noi am avut, alte orașe nu au alocat bani suficienți pentru derularea 

contractului, noi am asigurat acești bani din buget. Unele orașe nu au 

putut să facă nimic sau mai nimic din contract, noi am reușit să ducem 

contractul cel puțin până în momentul de față foarte bine. Situația 

contractuală la data de azi este foarte bine prezentată în material și e 

corect.   

Însă ce cred eu că lipsea în raportul acesta și i-am explicat 

doamnei Carmen Verban și i-a fost adus la cunoștință, erau niște măsuri de 

îmbunătățire a situației de anul viitor. Mi s-a explicat și este trecut și în 

raport că se așteaptă un material oficial din partea Institutului 

Cantacuzino cu recomandările respective, ori de creștere a scuzelor, ori de 

creștere a numărului de treceri printr-o anumită zonă și fără acel raport, 

din păcate atât Gospodăria Comunală cât și Consiliul Local, cât și firma 

subcontractoare a serviciului de dezinsecție nu pot să facă mai nimic. Și 

atunci probabil că singura sugestie este să vă puneți pe hârtii pe Institutul 

Cantacuzino și să prezinte foarte clar și explicit dacă substanțele pe care le 

folosiți trebuie schimbate  sau poate numărul de treceri.  

Domnul Holoștenco Bogdan, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală   

Noi am trimis această solicitare către Institutul Cantacuzino, dar 

nu ne-a venit în termenul util recomandarea privind combaterea insectelor, 

țânțarilor în special. Ei trebuiau la un moment dat în baza acestei solicitări 

să ne trimită un contract de consultanță pe care îl semnam și treceam la 

treabă. Nu s-a întâmplat, s-au tergiversat lucrurile, nu știu din ce motiv, 

probabil baza logistică, ei normal ar fi trebuit să vină să facă un studiu de 

specialitate să vadă în ce măsură… 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Numai puțin dacă-mi permiteți, este foarte, foarte scurt, dacă nu 

răspunde Cantacuzino în timp util cu o notificare și la anul vom avea 

aceeași situație de anul ăsta. 

Domnul Holoștenco Bogdan, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală   

Conform Ordinului 520 pe 2018, dacă nu răspunde în 30 de zile,  

legea spune să fac aceleași tratamente ca și anul anterior.  

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Era bine să reveniți. 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Poate e bine să reveniți. 
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Domnul Holoștenco Bogdan, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală   

O să insistăm.  

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Nu au fost eficiente. 

Domnul Holoștenco Bogdan, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală   

Au fost repetări de treceri, credeți-mă, la dezinsecție pe domeniul 

public. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Știu, da ați făcut un efort de a … ? 

Domnul Holoștenco Bogdan, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală   

Și anul a fost de așa natură, mai capricios, umed și călduros. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Dar substanțele? 

Domnul Holoștenco Bogdan, inspector Serviciul Gospodărie 

Municipală   

Sustanțele sunt avizate de către Ministerul Sănătății, de către 

Direcția de Sănătate Publică, sunt avizate, sunt în termen, sunt 

concentrațiile adecvate. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Lumea dacă nu-i miroase substanța aia zice că nu e bună. Noi,  

ne- rămas  încă în sistemul olfactiv mirosul de detete, de decis și de alte  

prostii. O, domnule, nu mirosea a nimic, domnule. Ce dracu, nu au dat cu 

nimic! Păi, domnule, conform legislației europene nu mai avem voie să 

dăm cu așa ceva, iar substanțele au fost omologate, prezentate, făcute 

public concentrațiile, toate alimentările se făceau în prezența inspectorilor 

de la Gospodăria Municipală, numai că a fost un an atipic. Dar asta nu 

înseamnăcă , lumea, hai, măi, că dădeau cu apă!  Am mai dat acum 3, 4 

ani cu ceva care a produs un miros înțepător că au început să cadă pe la 

Garofița, pe aicia oamenii. Deci, nu mai avem voie, să facem așa ceva. 

Domnul consilier local Tudor Marian  

Prima intervenție o să fie despre țânțari. Întâi pentru domnul coleg 

îi sugerez să nu aștepte răspuns de la Cantacuzino pentru că Institutul 

Cantacuzino nu este instituție publică și nu are obligația să răspundă în 30 

de zile. 
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Doi. Este mai important și lucrăm toți la asta, îmi ofer și sprijinul 

voluntar al Institutului Delta Dunării, facem niște studii asupra 

populațiilor de țânțari, că sunt mai multe specii în municipiul Tulcea, mai 

ales din punct de vedere al bolilor pe care le pot transmite, că de fapt cred 

că acela e cel mai mare pericol și nu disconfortul cauzat de o înțepătură 

inevitabilă, trăim totuși într-o zonă umedă ca să ajungem într-o parte 

amuzantă.  

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm? Trebuie să continuăm! 

Domnul consilier local Tudor Marian  

Nici nu zic că trebuie să renunțăm, aș putea spune că dimpotrivă 

poate că unele calcule pe care le-au făcut strict din punctul de vedere al 

asigurării confortului populației de a nu fi pișcați de țânțari când se 

plimbă pe Faleză, la o analiză a bolilor pentru care acești țânțari sunt 

vectori și eventual de suplimentare a măsurilor atunci când este un an 

atipic, pentru că degeaba îți faci o planificare, spui că vom efectua 

operațiunea în lunile cum scrie acolo prin programul multianual, care este 

legal acoperitor, însă din punct de vedere al asigurării sănătății populației 

nu este acoperitor. Vă putem ajuta când aduceți soția la serviciu, depuneți 

o adresă și vă spunem cam ce boli au fost identificate la țânțarii din 

municipiul Tulcea. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Vă mulțumim, dacă o faceți și pro bono, domnule director, cu atât 

mai bine. 

Domnul consilier local Tudor Marian  

Numai de data asta. 

Domnul primar Hogea Constantin 

E bine dacă e și o data. Acuma pentru a lămuri cumva cu anul 

atipic care într-adevăr așa a fost, pentru că operatorul care lucrează pe 

Tulcea, lucrează și pe cel puțin cinci, șapte zone din țară și mi-a spus, 

domnule primar, niciodată nu am avut o problemă atât de mare cu țânțarii 

la Brașov. Deci, la Brașov a fost o invazie de țânțari, asta vis-avis de anul 

atipic, și atunci este clar că dacă la Brașov a fost așa, la noi probabil a 

fost de zece ori mai mult. Deci, acolo dacă pe Tâmpa au ajuns țânțarii să 

creeze probleme! Și într-adevăr acuma se face un program, dar într-un an 

atipic, probabil, trebuie suplimentat programul ăsta, numai că, ca să fie 

orice suplimentare, costă bani. 
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Și dacă tot veni vorba de bani, și profit de faptul că domnul 

Caraman mai este aici și distinsul domn Drăniceanu, vreau să vă sun așa 

că bilanțul Aquaserv-ului la 30.06.2019 era așa, date oficiale: total 

venituri 14805676 lei, cheltuieli de personal 10028605 le, ida, dacă asta vi 

se pare normal, atunci eu sunt de acord. La 31.12.2019 veniturile vor fi de 

29000000 lei, iar cheltuielile de personal de 20000000 lei. Măi, fraților, 

dacă asta este o eficiență într-o societate comercială, atunci asta e! 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Nu vreau neapărat să iau apărarea colegului Drăniceanu, dar nu 

domnul Drăniceanu stabilește salariile la Aquserv. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Păi, nu! A spus cineva asta? Aspus cineva asta? 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Am discutat despre Aquaserv, hai să…. 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Dacă tot insistați, știți că, acuma cu Aquaserv-ul, noi am depus 

Aquaserv un proiect de regulament de furnizare de servicii apă canal de 

patru luni de zile, domnule primar. Acel regulament pentru noi este foarte 

necesar. De patru luni de zile nu înțelegem de ce acel regulament, proiect 

de regulament nu intră pe ordinea de zi. Ați făcut niște adnotări, le-am 

acceptat, urma ca această ședință, în sfârșit după vreo patru luni să avem 

acest regulament care, subliniez, ne este foarte necesar. Dacă tot vreți să 

ajutați, în măsura în care puteți dumneavoastră, societatea Aquaserv, vă 

rog eu frumos, puneți pe ordinea de zi acest proiect de regulament pentru 

ca în sfârșit să avem instrumentele necesare ca să le facem ceva celor pe 

care îi prindem fraudând mecanismele, furând apă ș.a.m.d. când nu veți 

facem lucrul ăsta, suntem cu mâinile legate pentru că vechiul regulament îi 

dădea și o felicitare celui care era prins, asta ca să fiu puțin deplasat, e 

adevărat. Deci, vă rog eu frumos, puneți pe ordinea de zi și discutăm în 

plen. Dumneavoastră aveți niște adnotări acolo, am înțeles, în mare parte 

ni le-am asumat, am modificat, dar înțeleg că totuși, tot nu sunteți mulțumit 

și nu ați pus pe ordinea de zi acel proiect. Haide, puneți-l, vă rog eu 

frumos! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Bun, este regulamentul ăla pentru care ați sunat la Gospodăria 

Comunală și ați spus, atârnă greu pentru Aquaserv! Atârnă greu! 

Domnul consilier local Drăniceanu Daniel 

Da, domnule primar, acela este! Exact acela e! 
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Domnul primar Hogea Constantin 

Ok. Deci, o să facem în așa fel încât, Aquaserv-ul să nu fie derobat 

de niște obligații legale pe care trebuie să și le asume și care până acuma 

au fost tratate la și altele. Deci, vă promit că luna viitoare va fi 

regulamentul pe masa Consiliului Local în așa fel încât să aveți, cum ați 

spus dumneavostră, nu-i așa, posibilitatea și instrumentul ca să faceți ca 

această societate ca să fie și mai eficientă, ceea ce, vă rog să mă credeți, 

că îmi doresc din tot sufletul. Dar după cifrele astea pe care vi le-am citi 

aicia, mă cam îndoiesc, deci peste 60% e fondul de salarii. Nu se poate așa 

ceva! Nu se poate! 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Totuși aici scrie explicit ponderea cea mai mare a cheltuielilor o 

au cheltuielile cu salariile 9400000, ceea ce înseamnă 58,1%, scrie aici 

explicit în ceea ce avem noi la mapă. Dar nu asta vroiam să spun, sper că 

s-a închis subiectul Aquaserv, nu apare în materiale dar Direcția 

economică trimisese, era trecut în procesul-verbal că cerusem situația 

investițiilor, s-a transmis pentru 15 august, pentru luna viitoare o solicit și 

pentru închiderea lunii septembrie și va trebui să pregătim un material 

referitor la investițiile 2019 în comparație cu 2018. Vă mulțumesc. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Are rost să mai întreb Aquaserv-ul care-i situația cu strada Păcii? 

Sau mai bine, nu. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Nu, mai bine nu. 

Punctul 4, Punct de vedere al D.I.A.P. privind schimbul de imobile 

între U.A.T. Tulcea și S.C. Valberto S.R.L. înregistrat pe 17.09.2019. 

Domnul director un scurt punct de vedere? 

Domnul Florențiu Constantin, director al Direcției Întreținere și 

Administrare Patrimoniu 

Așteptăm hotărârea instanței care va fi pe 13.11.2019 și atunci o 

să putem să ne pronunțăm și noi. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Iar adresa Asociației de protecția consumatorilor “Cactus” este 

înregistrată la Consiliul Local, este în studiu și o să primească răspuns. 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A. 

Domnule președinte, dați-mi voie că, ați fi putut totuși să-i dați 

cuvântul colegului de la șantier. Eu nu am știu că o să vină aici decât 

dimineață și am apucat să vorbim la telefon o problemă pe care o ridică și 
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care ar fi fost surmontată dacă era astăzi adoptată hotârârea care 

prevedea delegarea serviciului de gestiune pe 10 ani, e aceea a unei linii 

de transport care să lege zona Liceului Agricol de Șantierul Naval, linie de 

transport care să treacă prin Cartierul Nou. Într-adevăr acolo de foarte 

mulți ani, nu mai știu dacă din totdeauna că n-am fost director mereu la 

Transport Public, zona aceea nu-i deservită, adică cei care lucrează în 

Șantierul Naval nu prea au cu ce să ajungă și mă refer aici la transportul 

public din zona Liceului Agricol și din cartierul de vest. Era prinsă o linie 

în noul regulament de transport și de aceea am rugămintea ca, și e și 

rugămintea lor, ca să facem ceva luna asta, și legal ce s-ar putea face este 

o ședință de îndată sau extraordinară de Consiliu Local prin care să 

adăugăm la programul de transport și această linie care este propusă în 

noul program de transport. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Domnule director, permiteți-mi să intervin că nu cred că ați 

început corect. Nu știți de ce nu am adoptat acea hotărâre astăzi ? 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A. 

Ba da, eu știu. Dar nu e vina nimănui. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Trebuia acum să o adoptăm? 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A. 

Nu.  

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Atunci? Și am găsit pentru că ne interesează și am vrut să 

asigurăm… 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Păi, nu e un reproș, o constatare. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Păi, o constatare, nici nu trebuia să inițiem, nu, proiectul, nici nu 

trebuia să solicitați acel proiect să fie pe ordinea de zi. Am găsit acea 

soluție ca să asigurăm și continuitatea și dumneavoastră să vă puteți 

desfășura activitatea, pentru că vă expiră contractul am găsit acea soluție 

de a veni cu un act adițional. 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Da, numai că … 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Nu a existat o nepăsare din partea Consiliului Local, o 

neînțelegere, nu s-a adoptat pentru că nu se putea adopta. 
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Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Dar nu a zis nimeni asta. Ci pur și simplu, din chestiuni 

birocratice care țineau de Consiliul Concurenței nu s-a putut adopta. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Bun, nu e vina nici a Consiliului Local, nici a dumneavoastră. 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Dar dacă domnul respectiv a zis că o să trimită oficial, de ce nu 

lăsați să ne trimită oficial. 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Pentru că este și solicitarea noastră. E și solicitarea noastră. 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

E a dumneavoastră sau e a dânsului? Dacă e a dumeavoastră 

bănuiesc că o găseam pe ordinea de zi. 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Nu am știut decât acum două zile că nu o să fie adoptat noul 

program de transport.  

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Știați din momentul în care nu aveați acel aviz! 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Și cei de la D.A.P.L. tot atunci au aflat că nu poate intra proiectul 

ăsta pe ordinea de zi! Și față de cel mai mare angajator privat din județ 

totuși ar trebui să avem o oarecare, ca să nu spun, grijă, măcar… 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

În condițiile dumneavoastră, în condițiile lipsei avizului care ar 

trebui să fie soluția noastră să avem această considerație față de cel mai 

mare angajator? 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Soluția am și dat-o. Dacă binevoiți se poate face o ședință de 

îndată cu modificarea programului de transport pînă când va intra în 

vigoare noua delegare de gestiune în care să fie prinsă și linia asta. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Bun, de ce nu ați inițiat că o rezolvam astăzi? 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Pentru că nu am știut decât de două zile că nu o să fie, ar fi intrat 

de mâine noul program de transport. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Așa cum de două zile, de miercuri am venit cu propunerea de 

încheiere a actului additional, se rezolva! 
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Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Da. Deci, asta era rugămintea. 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Să știți că aveți solicitări, și linia 4 să meargă până la Liceul 

Agricol. Pe ăia de ce nu-i rezolvați la fel de practic. 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Linia 4… 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Dacă un copil pleacă din capătul liniei 4 și vrea să ajungă la 

Liceul Agricol trebuie să schimbe două autobuze. 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Da, să știți că liniile astea au fost cuprinse și în Planul de 

mobilitate și dacă ar fi fost multe solicitări .. 

Domnul consilier local Țiu Gabriel Dorin 

Dumneavoastră aveți o dublă măsură! Colegii de la șantier și 

aleatoriu! 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Nu e dublă măsură deloc. Dacă ar fi câteva solicitări măcar, hai 

să spunem zece, atuncia putem discuta, dar aici e vorba de Șantierul Naval 

unde lucrează totuși câteva mii de oameni cinci spre șase mii. Da, nu 

înțeleg de ce nu ar fi posibilă treaba asta, adică să-i ajutăm. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Dar nu a zis nimeni că nu este posibil! 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Bun, atunci eu vă mulțumesc. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Ar trebui făcută o documentație ca să facem o ședință de îndată, 

nu venim cu o hârtie sau dânsul a zis că trimite oficial, trebuie făcută. 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A.  

Trimite oficial solicitarea lor.  

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Păi, da, dar nu trebuie făcută o documentație? 

Domnul Bălan Lucian, director societatea Transport Public S.A. 

E o chestiune pe care noi am discutat-o și care a fost prinsă în 

noul program, care, din păcate, din cauza Consiliului Concurenței, nu s-a 

votat azi. Și atunci ca să depășim momentul ăsta avem soluția asta, să 

facem o ședință de îndată… nu eu decid când este.  

Domnul primar Hogea Constantin 
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Bun am înțeles. Domnule director, când vine materialul cu avizul 

de la Consiliul Concurenței și o să rugăm colegii să se întrunească. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Da, mai sunt alte probleme? Eu vă mulțumesc pentru răbdarea pe 

care ați avut-o.  
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