JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL

Incheiat astăzi, 11 noiembrie 2019, ora 15,00 în
şedinţa
extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului
Tulcea, judeţul Tulcea.
Şedinţa a fost convocată de către primarul municipiului Tulcea,
dr.ing.Hogea Constantin, în baza dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. a), art.
134 alin. (1) lit. a) şi alin. (4), art. 138, alin. (1), art. 155, art. 196, alin. (1)
lit. b), art. 197, alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziţia nr. 1469/08
noiembrie 2019 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial al
Primăriei Municipiului Tulcea.
Sunt prezenţi 19 consilierii locali (din totalul de 20 consilieri locali
în funcţie).
Lipseşte doamna viceprimar Luca Andaluzia.
La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, primar al
municipiului Tulcea, domnul Marinescu Petre, în dubla calitate de
consilier şi viceprimar al municipiului Tulcea, doamna Brudiu Maria,
secretar general al municipiului Tulcea.
Sunt prezenţi invitaţi în legătură cu ordinea de zi: doamna
Ciobanu Anamaria, consilier juridic Compartimentul Resurse Umane şi
domnul Chiciuc Cristian Ionuţ, şef Birou Certificate de Urbanism şi
Autorizaţii de Construcţii.
Preşedinte de şedinţă este în continuare domnul consilier Vâlcu
Dumitru.
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Domnul consilier Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă
Bună-ziua şi bine aţi venit în această zi de toamnă târzie, frumoasă,
salutăm prezenţa domnului primar!
Declarăm deschisă şedinţa extraordinară convocată de îndată a
Consiliului Local al Municipiului Tulcea de astăzi, 11 noiembrie 2019.
Pe ordinea de zi avem un singur punct:
1.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
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, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 201 din
27.09.2019.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
Dacă sunt completări la ordinea de zi?
Dacă nu sunt completări, supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost
stabilită.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 19 voturi „pentru”), ordinea de zi a fost
aprobată.
Intrăm în ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea 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, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 201 din
27.09.2019.
La acest proiect de hotărâre sunt vizate pe fond comisiile de
specialitate ale Consiliului Local nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Acest proiect de hotărâre vizează o îmbunătăţire a activităţii atât a
Consiliului Local cât şi a aparatului Primarului.
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Dacă sunt discuţii privind proiectul de hotărâre?
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Să ne prezinte cineva pe scurt.
Doamna Ciobanu Anamaria – consilier juridic Compartimentul
Resurse Umane
Codul administrativ stabileşte ca până la data de 1 ianuarie 2020 să
fie transformate toate funcţiile de natură contractuală în funcţii publice, în
condiţiile prevăzute la art.406, care prevede că persoanele încadrate cu
contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de
natură contractuală care au fost stabilite ca funcţii publice, sunt numite în
funcţii publice de execuţie pentru care îndeplinesc condiţiile prevăzute la
art.465 şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare
clasei şi gradului profesional al funcţiei publice.
Am primit din partea structurii de specialitate, respectiv Direcţia de
Urbanism, solicitarea de a transforma această funcţie contractuală în
funcţie publică, am analizat fişa postului, în raportul compartimentului
nostru am expus că acele atribuţii din fişa postului care presupun
exercitarea prerogativelor de putere publică este obligaţie pentru
autoritatea locală de a stabili această funcţie ca funcţie publică, au fost
analizate condiţiile prevăzute de art.465 din Cod privind ocuparea funcţiei
publice pentru persoana respectivă şi sunt îndeplinite, motiv pentru care am
prezentat documentaţia în forma pe care o aveţi. Urmează a fi trimisă la
ANFP pentru validare, după care se va emite dispoziţia de numire în funcţia
publică a funcţionarului respectiv.
Doamna consilier Pavel Viorica
Cam cât ar dura acest demers?
Doamna Ciobanu Anamaria – consilier juridic Compartimentul
Resurse Umane
Mai întâi se comunică hotărârea de consiliu la Prefectură, o vom
înainta către ANFP probabil a doua zi, va fi încărcată în portal, pentru că
trebuie să facem modificarea în statul de funcţii, dispare funcţia
contractuală şi apare funcţia publică, după care se poate emite dispoziţia de
numire în funcţia publică.
Nu pot să vă zic câte zile, ce pot să vă spun este că se va comunica
cu celeritate şi către Prefectură şi către ANFP.
Doamna consilier Suhov Anca
Două întrebări am: prima, este singurul caz din organigramă? Şi a
doua întrebare: să ne explicaţi exact motivul pentru care suntem convocaţi
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într-o şedinţă extraordinară convocată de îndată şi nu într-o şedinţă
ordinară, la sfârşti de lună.
Doamna Ciobanu Anamaria – consilier juridic Compartimentul
Resurse Umane
Pentru prima întrebare: la acest moment nu am primit din partea
celorlalte structuri nici o solicitare, eu am trimis o notă internă de la
începutul lunii octombrie, mai avem timp până în decembrie cel târziu,
pentru că în ianuarie deja expiră termenul. Deci dacă nu vom primi nici un
fel de solicitare, nu se va mai intra în Consiliu cu astfel de proiect.
Pentru a doua întrebare, dacă îmi permiteţi, l-aş ruga pe colegul de
la structura de specialitate să mă ajute, pentru că este mai în măsură.
Domnul Chiciuc Cristian Ionuţ, şef Birou Certificate de Urbanism şi
Autorizaţii de Construcţii
Transformarea din funcţia contractuală în funcţie publică este o
consecinţă a prevederilor art.406/407, în schimb urgenţa este dată de lipsa
arhitectului şef şi de blocajul care există la nivelul Direcţiei de urbanism şi
amenajarea teritoriului şi întrevedem ca acest prim pas de transformare în
funcţie publică să ne deschidă calea către posibilitatea de a-i delega acestui
nou funcţionar public, arhitect de profesie, unele dintre atribuţiile
arhitectului şef pe perioada când acesta nu-şi poate exercita funcţia. Deci
este o primă etapă.
Deci de aici vine urgenţa.
Doamna consilier Suhov Anca
Avem o demisie a arhitectului şef?
Domnul Chiciuc Cristian Ionuţ, şef Birou Certificate de Urbanism şi
Autorizaţii de Construcţii
Nu avem o demisie a arhitectului şef. Ştiu că până pe data de 31
octombrie a fost în concediu medical, iar după acesta a înaintat o cerere de
suspendare din funcţie.
Doamna consilier Mergeani Ana Elena
E motivată această cerere de suspendare?
Doamna secretar general Brudiu Maria
Nu e motivată aşa cum spune Codul administrativ şi nu ştim dacă va
putea sta la baza emiterii dispoziţiei de suspendare, sunt elemente esenţiale,
durată ş.a.m.d.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Bun! Şi cine trebuie să ştie?
Doamna secretar general Brudiu Maria
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Ce să ştie, că nu îndeplineşte? Nu îndeplineşte! Rămâne la
aprecierea domnului primar, angajatorul, dacă aprobă sau nu aprobă.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Eu vă întreb din punct de vedere al omului care în continuare vine
şi linge uşile acestea şi urcă aceste scări şi i se spune că nu există persoana
care trebuie să semneze.
Eu sunt un ales local cu 500 de voturi, respect aceşti oameni care
trebuie să stea în loc pentru că cineva nu-i spune domnului primar dacă
respectiva cerere este sau nu este legală!
Doamna secretar general Brudiu Maria
Dar de unde ştiţi dumneavoastră că i s-a spus sau nu i s-a spus?
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Dacă dumneavoastră spuneţi că vom verifica? Dacă spuneţi că nu
ştim dacă este în limitele Codului administrativ?!
Doamna secretar general Brudiu Maria
Fiecare şi-a dat cu părerea, ne-am dat cu părerea şi acum urmează
– mai e o comisie de disciplină, se poartă cu dumnealui o corespondenţă,
poate aduce tot ce trebuie.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Bun, deci este firesc că toată lumea aşteaptă să iasă din pasivitate
cineva care ... Suntem în data de 11 noiembrie şi din 30 această funcţie nu
este în nici un fel exercitată şi oamenii stau şi aşteaptă!
Doamna secretar general Brudiu Maria
Şi e culpa vreunui funcţionar sau a domnului primar?
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Dar este culpa omului care trebuie să aştepte?
Doamna secretar general Brudiu Maria
Sunt atâtea municipii care au păţit la fel.
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Cererea când a fost depusă?
Doamna Ciobanu Anamaria – consilier juridic Compartimentul
Resurse Umane
Pe 31 octombrie. Mai avea dreptul la 3 zile de concediu de odihnă
pentru anul în curs şi solicitarea este începând cu data de 7 noiembrie
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Deci de pe 7 noiembrie. Şi ea trebuie să respecte un anumit termen!
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Părerea mea este că până pe data de 7 noiembrie trebuia să i se
comunce: se suspendă sau nu se suspendă!
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Doamna Ciobanu Anamaria – consilier juridic Compartimentul
Resurse Umane
Motivul pe care l-a invocat – a solicitat suspendarea pe motive
medicale, urmând să trimită documente. Suntem în corespondenţă cu
dumnealui, conform a ceea ce s-a hotărât la nivelul conducerii.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Nu trebuia făcută, vorbim retoric, această cerere de suspendare pe
motive medicale înainte?
Doamna Ciobanu Anamaria – consilier juridic Compartimentul
Resurse Umane
Se face cu 5 zile lucrătoare înainte de data suspendării. Deci pe 31
a intrat în instituţie şi a cerut cu data de 7 noiembrie.
Domnul consilier Şacu Stere
Problema este că s-a schimbat Legea Administraţiei Publice cu noul
Cod administrativ, dar nici Codul administrativ nu are prevedere în sensul
acesta!
Deci nu oraşul este al primăriei, primăria este a oraşului! Primăria
este a cetăţenilor! Nu se poate aşa ceva, stau cetăţenii pentru că nu vrea
arhitectul şef să vină la muncă!
Domnul primar Hogea Constantin
Eu am sperat ca zona juridică să lămurească lucrurile şi să nu
intervin eu, pentru că aici este o chestiune strict juridică şi avem în faţă trei
jurişti aici, doamna Ciobanu, domnul şef birou, care este şef birou juridic şi
doamna secretar general! Văd că nu reuşim să convingem din punct de
vedere juridic, am să încerc eu, care sunt inginer.
Lucrurile în opinia mea: o dată solicitarea domnului arhitect şef
care invocă 3 zile de concediu de odihnă şi am rugat-o pe doamna
viceprimar în calitate de şef al acestui compartiment, să decidă dânsa dacă
îi aprobă sau nu îi aprobă cele 3 zile de concediu de odihnă, după care
dânsul a făcut o solicitare de suspendare din activitate – pe mine mă
surprinde că trebuiea să o multiplicaţi şi să o puneţi la mapa consilierilor,
că nu e top secret!
Doamna Ciobanu Anamaria – consilier juridic Compartimentul
Resurse Umane
Sunt date cu caracter confidenţial şi ne roagă să nu mediatizăm
această cerere.
Domnul primar Hogea Constantin
In regulă, sunt nişte referinţe legate de doamna acolo!
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Deci dânsul face o cerere de suspendare a activităţii pe o perioadă
de 5 luni. Acum, noi o să vedem în ce măsură toate aceste argumente
invocate de domnul arhitect sunt legale şi pot fi luate în considerare sau pot
face subiectul unei comisii de disciplină şi de a hotărî în acest sens.
Problema cealaltă, care este de urgenţă, este faptul că sunt foarte
multe documente, certificate de urbanism şi autorizaţii de construcţii,
documente de autoritate publică, care nu pot fi semnate indiferent că
domnul arhitect justifică sau nu justifică documentele sau starea sa, asta
urmează să vedem şi atunci necesitatea derivă din faptul că noi trebuie să
găsim o persoană care conform legii poate să preia parte din atribuţiile
arhitectului şef, în speţă certificatele de urbanism şi autorizaţiile de
construcţii, care sunt blocate, în aşa fel încât să nu blocăm activitatea
instituţiei pe această zonă.
Deci lucrurile, vă rog frumos să ne lămurim, sunt din două
abordări: o dată problema arhitectului şef – şi o să vedem noi dacă omul
ăsta chiar are nişte argumente, fiindcă ne-a trimis şi un document, o copie a
unui act medical certificat de un medic de acolo de unde este dânsul, dar
dacă toate aceste documente pe care dânsul le trimite stau în picioare în faţa
legii, asta e situaţia, noi vrem să urgentăm ca cineva din structură să preia
atribuţiile.
Dacă argumentele şi documentele pe care le prezintă nu sunt în
regulă, asta e, o să suporte rigorile legii, mai ales că dânsul este funcţionar
public!
Cred că este mai puţin importantă situaţia arhitectului şef, care va fi
decelată în timp, ci partea a doua, unde noi trebuie să găsim şi să dăm
atribuţii legale arhitectului Ivanov Dan, că despre el este vorba, ca să poată
să semneze aceste acte de autoritate publică. Iar condiţia este ca din
contractual să treacă în funcţionar public, evident cu avizul ANFP-ului, ca
dânsul să poată să semneze aceste documente.
O situaţie similară am găsit-o la Roman...
Doamna secretar general Brudiu Maria
N-a fost nici ca la Roman, domnul primar, şi-au asumat prea mult
după părerea mea, ei au dat să exercite direct funcţia cu delegaţie.
Domnul primar Hogea Constantin
Nu, noi nu discutăm aici de a prelua prerogativele complete ale
arhitectului şef, sub nici o formă, dar parte din fişa postului să fie preluate,
pentru că altfel blocăm oraşul!
Nu se poate să stăm cu certificate de urbanism şi cu autorizaţii de
construcţii, sunt oameni care probabil au accesat şi credite, împrumuturi,
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acelea curg la bancă, omul nu poate să edifice construcţia şi investiţia
pentru că noi avem o problemă, care este reală, nu o neagă nimeni, nu noi
am vrut-o, dar cetăţeanul mai puţin înţelege acest aspect şi acesta este
motivul pentru care am convocat şedinţa de îndată, în încercarea de a
debloca situaţia emiterii acestor documente şi mai puţin situaţia arhitectului
şef, care urmează să fie analizată în conformitate cu legea şi văzut dacă în
continuare poate să colaboreze cu Primăria în calitate de arhitect şef sau
dacă nu este într-o – să spunem – eroare din punct de vedere legal şi va
trebui să suporte rigorile legii.
Nu ştiu dacă am folosit un termen juridic adecvat, dar asta este
situaţia şi sper că s-a înţeles.
Dacă zona juridică, doamna secretar general, vreţi să mă
completaţi!
Doamna secretar general Brudiu Maria
Domnul primar, domnilor consilieri, este foarte greu de spus dacă o
scrisoare medicală primită de acolo, care nu face referire nici la soţie, nici
la altcineva, fără să treacă o durată, este legală acea scrisoare sau nu!
Domnul primar Hogea Constantin
Deci încă o dată, acest aspect rămâne să-l analizăm. Nu ştiu dacă
chiar este problema Consiliului Local!
Noi aici am venit cu rugămintea de a da o încărcătură legală şi
juridică acestui arhitect, ca să preia parte din atribuţiile arhitectului şef. Nu
toate atribuţiile, că nu avem voie!
Ca să nu intrăm acum în polemici, vom vedea ce ne mai trimite,
dacă sunt autentice, să vedem dacă doamna viceprimar aprobă sau nu cele 3
zile de concediu de odihnă ş.a.m.d.
Dar nu cred că asta face subiectul discuţiei plenului Consiliului
Local!
Domnul consilier Tudor Marian
Domnul primar, aveţi dreptate! Chiar dacă nu era cazul acestui
arhitect şef de care se vorbeşte, chiar numai pentru cele 25 de zile de
concediu de odihnă legale pe care le are un om într-un an, neluând în
discuţie eventuale îmbolnăviri, ar trebui să aibă cineva drept de semnătură!
Domnul primar Hogea Constantin
Pentru că am fost acuzaţi la un moment dat de ce nu am creat
posibilitatea ca cineva să fie promovat şef serviciu, ca în asemenea cazuri –
dar au fost două sau trei rânduri când acest post s-a scos la concurs, nu a
venit nimeni!
Ce să facem acum?
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Am prevăzut cumva, nu înseamnă că într-un om stă o activitate
întreagă, poate omul ăsta se îmbolnăveşte, voila!
Speranţa mea este că dânsul poate motiva această situaţie, e treaba
dânsului! Dar trebuie să existe cineva, de aceea am scos postul la concurs
de trei ori, n-a venit nimeni şef serviciu, acum domnul arhitect şi-a exprimat
dorinţa să se înscrie la concursul de şef serviciu pentru proxima ocazie, care
este undeva pe la sfârşitul lunii decembrie, dar între timp noi trebuie să-i
dăm aceste prerogative în mod legal consider eu, dacă zona juridică mă
poate contrazice, repet, nu am pretenţia că stăpânesc toată această
chestiune din punct de vedere juridic! Dar consider că nici nu mai putem
lăsa situaţia de natura asta, că riscăm să ne dea lumea în judecată pentru
faptul că nu-şi pot edifica anumite investiţii pentru faptul că nu are cine să
semneze!
Repet, nici nu vreau ca cineva din colegii mei să considere că
primarul forţează nota, în condiţiile în care o anumită chestiune de ordin
juridic nu este îndeplinită. Să fim foarte clari! Dacă cineva îmi poate spune:
domnul primar, înţelegem punctul dumitale de vedere ca primar, dar atenţie
că din punct de vedere juridic e o problemă, e o fisură, ceva nu e în regulă,
vă rog spuneţi-mi, avocaţi, jurişti, secretar general, şef de birou juridic, vă
rog frumos!
Domnul Chiciuc Cristian Ionuţ, şef Birou Certificate de Urbanism şi
Autorizaţii de Construcţii
Am avut o obiecţie cu privire la exercitarea unor atribuţii ce ţin de
putere publică, de către un contractual. Tocmai de aceea suntem în această
situaţie, de transformare în funcţie publică. Si sunt îndeplinite toate
condiţiile.
Domnul primar Hogea Constantin
Noi vom trimite şi la Prefectură, acolo poate sunt oameni mult mai
luminaţi din punct de vedere juridic, dacă dânşii pot să considere că noi
greşim, ne vor spune!
Domnul Chiciuc Cristian Ionuţ, şef Birou Certificate de Urbanism şi
Autorizaţii de Construcţii
Avem adrese trimise la ANFP, Instituţia Prefectului, Consiliul
Judeţean şi Inspectoratul de Stat în Construcţii, cei care ne controlează cu
privire la autorizaţii şi certificate de urbanism,deci avem patru adrese
trimise fix cu această soluţie. Noi aici trebuie să respectăm prevederile
forului administrativ, dar şi asupra delegării atribuţiilor îşi vor manifesta
controlul de legalitate o dată Instituţia Prefectului şi punctul de vedere
celelalte instituţii cărora le-am solicitat sprijin, cu temei legal.
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Acesta este primul pas din întreaga procedură de delegare şi fără
acesta nu putem trece mai departe.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Din punct de vedere procedural, într-adevăr, dispoziţiile Codului
administrativ prevăd această psobilitate de transformare a unor posturi din
funcţii contractuale, în funcţii publice. Se spune că sunt îndeplinite aceste
condiţii, contractul de muncă e pe perioadă nedeterminată, condiţiile de
muncă şi vechime în specialitate sunt corespunzătoare clasei şi gradului...
Rămân discuţiile pe atribuţiile din fişa postului.
Doamna Ciobanu Anamaria – consilier juridic Compartimentul
Resurse Umane
Tocmai din acest motiv vom solicita ANFP punct de vedere, să
verifice cu celeritate hotărârea.
Doamna consilier Suhov Anca
In afară de ANFP, avem Legea 350, mai exact în modificările la ea
apărute în Ordonanţa de Urgenţă în 2011, art.36(1), care spune aşa: funcţia
de arhitect şef este ocupată în condiţiile legii de un funcţionar public,
specialist atestat de Registrul urbaniştilor din România, având formaţia
profesională după cum urmează – şi detaliază funcţie de categoria
localităţii.
In afară de cei menţionaţi de domnul Chiciuc, poate n-ar fi rău să
cerem un punct de vedere de la Registrul urbaniştilor sau de fapt de la
Ministerul sub care funcţionează!
Domnul primar Hogea Constantin
Noi nu vorbim de înlocuirea arhitectului şef aici, ca să fim bine
înţeleşi! Nu asta este problema!
Doamna consilier Suhov Anca
E vorba de a treia semnătură de pe autorizaţia de construire, care
este semnătura arhitectului şef. Trebuie văzut cât de legal este, deocamdată
cât domnul Ivanov încă nu este membru al Registrului urbaniştilor, să-şi
pună semnătura, asta e problema!
Doamna secretar general Brudiu Maria
Deja s-a demarat şi proceduta aceasta, are dosarul depus, noi am
făcut toate aceste întrebări, pentru că RUR-ul acesta spune de PUZ-uri şi
PUD-uri, nu intrăm în Consiliul Local, deci îi dăm doar acestea două, dar
cu toate astea am cerut de la toate instituţiile să ne dea punctul de vedere.
Doamna consilier Suhov Anca
Haideţi să cerem şi de aici un punct de vedere, de la MDRAP.
Domnul primar Hogea Constantin
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Oricum, el s-a înscris şi undeva pe 20 noiembrie se prezintă pentru
atestatul acesta.
Doamna consilier Suhov Anca
Problema este cu aceste autorizaţii de construire, emise în luna
noiembrie, să nu ne trezim ulterior cu ele contestate pentru semnătura
respectivă!
Cred că de aici, din încăpere, sunt cea mai motivată să avem
arhitect şef, nu mă înţelegeţi greşit, dar nici nu vreau ca să poată fi atacate!
Domnul Chiciuc Cristian Ionuţ, şef Birou Certificate de Urbanism şi
Autorizaţii de Construcţii
Inspectoratul de Stat în Construcţii este autoritatea care vine şi ne
controlează dacă am emis autorizaţiile de construire în temeiul legii.
Acea atestare a Registrului Urbaniştilor trebuie să stabilim că este
un interviu, la care se prezintă arhitectul în discuţie cu planşele de
documentaţii de urbanism elaborate anterior şi solicită în funcţie de
experienţa dobândită în documentaţii de urbanism avizarea pe o anumită
clasă, o anumită categorie.
Doamna consilier Suhov Anca
Da, dar asta înseamnă şi capacitatea de a judeca dacă un proiect de
autorizaţie de construire se încadrează în reglementările documentaţiei de
urbanism existente la momentul respectiv în zonă. Deci putem să
interpretăm şi invers.
Domnul Chiciuc Cristian Ionuţ, şef Birou Certificate de Urbanism şi
Autorizaţii de Construcţii
Numai că această avizare nu se specifică de ce nivel este şi poţi să
te duci cu două PUD-uri şi să-ţi iei pur şi simplu această avizare.
- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
S-a înregistrat să dea examenul acela? S-a înregistrat! Pe 28
trebuie îl dea. O să-l ia şi pe acela. Nu mai adunăm hârtiile, că înnebunim!
Deci până pe 1 decembrie nu o să semneze nimic, hai să fim serioşi!
Doamna consilier Suhov Anca
Atunci vine problema cealaltă: ce facem cu toate solicitările de
certificate şi autorizaţii care expiră, care au trecut deja de 30 zile şi care vor
trece în continuare de 30 de zile până pe 1 decembrie?
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Şi eu vreau să întreb, cu riscul de a repeta ce întreba şi domnul
director: deci nu se poate scoate la concurs un post de arhitect şef adjunct?
Sau şef serviciu?
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Domnul primar Hogea Constantin
S-a scos la concurs de mult. Data e 20 decembrie!
Doamna secretar general Brudiu Maria
Dacă dăm înainte şi vine cineva şi cere anularea unei autorizaţii
semnată de o persoană fără calitate, iar e foarte rău.
Nu e culpa noastră, mai sunt municipii fără arhitecţi. Dincoace,
dacă le anulează, este iar foarte grav.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
E mai grav să le anuleze, decât să mai întârzii 20 de zile!
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Şi eu mai aveam o întrebare legat de scrisoarea aceea medicală:
medicul de medicina muncii din Primărie a văzut acea scrisoare?
Doamna Ciobanu Annamaria
După ştiinţa mea, medicul de medicina muncii se pronunţă cu
privire la angajaţi, acolo în scrisoare se referă la soţia dânsului. Insoţeşte
soţia la tratament.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
E o chestie strict internă a executivului, este treaba dânşilor,
întrebarea mea şi revolta mea este pentru ce se întâmplă mâine, când vine
omul şi, exact cum zicea domnul primar, are împrumut la bancă şi nu îi iese
autorizaţia de construire. Deci nu există nici o soluţie în momentul acesta,
pentru că şi eu dacă aş fi în locul celui care să semneze n-aş semna...
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Poate o prelungire, până la urmă?
Domnul Chiciuc Cristian Ionuţ, şef Birou Certificate de Urbanism şi
Autorizaţii de Construcţii
Am făcut şi la Consiliul Judeţean o cerere de suport tehnic.
Aşteptăm punctul lor de vedere.
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Dacă mai sunt şi alte întrebări?
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Din punct de vedere juridic, pe proiectul de hotărâre noi am înţeles,
situaţia pe care de fapt o dezbăteam este practic cum s-a ajuns în situaţia
aceasta, eu am crezut că este vorba de o suspendare cu acordul părţilor şi
eram convinsă că a existat acest acord.
Domnul consilier Ciureanu Constantin
Părerea mea este că acel Codul administrativ este conceput greşit,
oricând se poate întâmpla ceva cu una dintre persoanele despre care
vorbim, în speţă domnul arhitect şef.
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Acum, lucrurile sunt foarte simple la un moment dat şi spui de ce s-a
complicat atât de mult. De ce? Pentru că Codul administrativ nu este corect
şi nu este făcut cum trebuie.
Să presupunem că suspendarea aceasta pe care o cere domnul
arhitect îndeplineşte toate criteriile. Dedesubt trebuia să fie scris undeva în
Cod: în condiţiile cutare şi cutare dacă sunt îndeplinite, rolul arhitectului
şef sau atribuţiunile sunt luate de către următoarele persoane!
Acum ce ne împiedică? E simplu: pentru că nimeni din aceşti
arhitecţi nu au această „competenţă”, să o numim, de şef serviciu.
Eu cred că pe viitor ar trebui să se mai dea această competenţă de
şef serviciu şi celorlalţi arhitecţi care intră în structura cabinetului, pentru
că oricând se poate întâmpla ceva şi, aşa cum spunea şi doamna avocat,
intervin tot felul de probleme şi iată că nu se pot realiza construcţii ş.a.m.d.
Deci ce ne împiedică e simplu: nimeni din cei care sunt acum în
structura acestui cabine nu îndeplineşte această competenţă de şef serviciu.
Cum spunea şi doamna avocat, până pe data când îşi dă examenul,
nu se poate semna nimic.
Ne punem problema: dacă nu ia acest interviu domnul în speţă, care
îndeplineşte condiţiile şi nu poate să devină şef serviciu?
Doamna secretar general Brudiu Maria
Putem să îi dăm cu delegare. Dacă îi dăm cu delegare şef serviciu,
poate semna.
Domnul Chiciuc Cristian Ionuţ, şef Birou Certificate de Urbanism şi
Autorizaţii de Construcţii
Primul pas este transformarea din funcţie contractuală în funcţie
publică. Următorul pas este exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii
de conducere pentru care îndeplineşte condiţiile, până la ocuparea acesteia
prin concurs, respectiv funcţia de şef serviciu.
Deci dacă totul merge bine, estimăm că în 10 zile Ivanov Dan va
exercita cu caracter temporar funcţia de şef serviciu. Dar e mai puţin
important dacă este şef serviciu sau este funcţionar de execuţie. Pentru că el
are aceeaşi ani vechime, are aceeaşi pregătire, indiferent pe care din cele
două poziţii le va ocupa.
Important este să primim un accept că dumnealui, cu 6 ani şi 10 luni
vechime, arhitect de profesie, poate exercita aceste prerogative. Noi spunem
că da, cel puţin la cele cu privire la certificate de urbanism şi autorizaţii de
construire.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
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Ideea este dacă domnul Ivanov mâine nu o să poată să semneze, ce
o să se întâmple?
Domnul Chiciuc Cristian Ionuţ, şef Birou Certificate de Urbanism şi
Autorizaţii de Construcţii
In organigramă, pe lângă acest post mai este şi un alt post de
execuţie tot cu studii de arhitectură solicitat, până la urmă şi postul de
arhitect şef o va lua într-o direcţie sau alta, va fi vacant definitiv sau
temporar vacant. Şi atunci vor fi 4 posturi de arhitecţi. Problema nu sunt
posturile, sunt oamenii dispuşi să vină pe acele posturi.
Odată cu examenul pe care l-am dat eu la ANFP, în luna mai, a fost
scos la concurs şi acest post de şef serviciu, nu s-a înscris nici un arhitect!
Ce putem face, decât să reluăm procedurile.
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Mai sunt întrebări?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Domnul primar Hogea Constantin
Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, dacă tot vorbim de
arhitecţi şi mi-am adus aminte că data trecută a fost aşa o ieşire extrem de
nervoasă a unora din sală, fiind acuzat că nu stăpânesc nişte termeni sau că
îi folosesc în mod greşit sau nefericit.
Daţi-mi voie să citesc din DEX exact ce înseamnă termenul de
libertin.
Pentru că ulterior, după isteriile din Consiliul Local, s-au folosit
cuvinte gen: prostie, incompetenţă, inclultură. Şi vreau să lămuresc chestia
asta, în 30 de secunde.
Libertin, începând de la evul mediu este ţăran liber care se putea
mișca de pe o moșie pe alta. (Persoană) care iubește libertatea socială.
(Persoană) care sfidează convențiile sociale obișnuite. Exact la
asta m-am referit!
După care, evident că se continuă în definiţia din DEX: (Persoană)
care încalcă regulile decenței și ale moralei . Si: desfrânat, imoral, indecent,
ş.a.m.d.
14

Am făcut foarte clar specificarea data trecută, la ce mă refer.
Libertin este caracteristic unui om libertin, lipsit de restricţii şi care nu
poate fi încadrat într-o ecuaţie socială.
Doamna consilier Suhov Anca
Imi cer scuze, n-aţi folosit libertin, aţi folosit libertinaj!
Domnul primar Hogea Constantin
Nu, am spus că sunt mai libertini, exact aşa am spus, putem da
înapoi... In sfârşit, eu sunt băiat de la ţară, nu-mi permit să fac pe nimeni
nici prost, nici incult, dar am vrut să vă citesc exact ce zice DEX on line.
Mulţumesc!
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Domnilor consilieri, ne oprim aici, închidem şedinţa.
După-amiază plăcută!
Vă mulţumim frumos, domnilor consilieri, declar şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
VÂLCU DUMITRU

SECRETARUL GENERAL
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