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JUDEŢUL TULCEA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA  

 

 

 

 

 

 

                                         PROCES-VERBAL 

   

Incheiat astăzi, 30 ianuarie 2020, 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. 54/23 ianuarie 2020 

şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei 

Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 19 consilieri locali (din totalul de 20 consilieri locali în 

funcţie). 

Lipseşte domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre. 

La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, primar al municipiului 

Tulcea, doamna Luca Andaluzia şi domnul Marinescu Petre,  în dubla calitate de 

consilieri şi viceprimari al municipiului Tulcea, domnul Iusuf Leventh, director 

Direcţia Administraţie Publică Locală. 

 Sunt prezenţi directorii  societăţilor comerciale şi direcţiilor din 

subordinea Consiliului Local, şefii de servicii şi compartimente, funcţionari 

publici şi personal contractual din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, 

reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

Domnul Iusuf Leventh, director Direcţia Administraţie Publică Locală 

Bună-ziua! 

Sunt prezenţi 19 consilieri locali, şedinţa este statutară. 

Vă rog să faceţi propuneri pentru preşedinte de şedinţă, pe o durată de 3 

luni. 
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Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

O propun preşedintă de şedinţă pe doamna viceprimar Luca Andaluzia. 

Domnul Iusuf Leventh, director Direcţia Administraţie Publică Locală 

Sunt şi alte propuneri? 

Dacă nu, supun la vot propunerea pentru preşedintele de şedinţă. 

In unanimitate (cu 19 voturi  „pentru”) a fost aprobată preşedintă de 

şedinţă doamna viceprimar Luca Andaluzia. 

Doamna preşedintă, vă rog să preluaţi conducerea şedinţei Consiliului 

Local. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia – preşedintă de şedinţă 

 Bună-ziua! 

Declar deschisă şedinţa de astăzi, 30 ianuarie 2020. 

Pe ordinea de zi în forma propusă de executiv avem un număr de 23  

puncte, plus punctul „Diverse”, în total 24 puncte. 

Sunt şi alte propuneri pentru ordinea de zi?  

Supun la vot ordinea de zi.  

- Ordinea de zi supusă aprobării este următoarea: 

1. Alegerea președintelui de ședință.  

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea din data de 19 decembrie 2019. 

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 13 ianuarie 2020. 

4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de 

îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 20 ianuarie 2020. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei 

termice facturate populaţiei şi acordarea subvenţiei din bugetul local. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 252/2019 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1,  3, 5. 

7. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru 

promovarea turistică a Municipiului Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de 

lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare 

de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2020. 
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Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 4, 5. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului 

Tulcea pentru anul 2020. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1,3, 4, 5. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Protocolului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și 

transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii Publice 

S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale care se 

va încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea 

extinsă a producătorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 161/27.08.2019, prin act adițional. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1,  3, 5. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 84/20.04.2017 privind aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE ŞI 

MODERNIZARE REŢEA CANALIZARE STR. BACULUI ŞI STR. VITICULTURII, 

MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 195/28.06.2018 privind aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție “REABILITARE 

IMOBIL, STRADA PĂCII, NR. 83, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor 

tehnico-economici. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 296/25.10.2018 privind aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție “LUCRĂRI 

PENTRU OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE ISU ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-

economici. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 259/27.09.2018 privind aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiții “LUCRĂRI DE 

MODERNIZARE A CONSTRUCȚIILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL 

MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIILOR 

PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU (SEDIUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ 

ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL SOFIA, CANTINA 

MUNICIPALĂ, CREȘELE NR. 1 ȘI 3, CREȘA NR. 6 «DUMBRAVA 

MINUNATĂ», CREȘA NR. 9 ARABELA)” şi a indicatorilor tehnico-economici. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

pentru obiectivul „MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT 

CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE 

VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC“ și a 

indicatorilor tehnico-economici.  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

“MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN 

MUNICIPIUL TULCEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE 

NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC“, COD SMIS 130588 și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind aprobarea 

participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca partener în 

cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze 

electrice” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, a indicatorilor 

tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de Parteneriat și 

a Protocolului de Asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 

ocazionale. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 5. 

18. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 38,00 mp, situat în municipiul 

Tulcea, str. Gării nr. 24, bl. 12, parter în vederea înregistrării în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE SHOWROOM, MAGAZIN PIESE AUTO ȘI BIROURI”, 

intravilan, strada Isaccei, nr. 102 H, T 18, P 226, număr cadastral 43565, Tulcea 

și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:  2, 5. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE HALE”, intravilan, strada Energiei, nr. 27, număr cadastral 

34418, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:  2, 5. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”EXTINDERE ȘI REORGANIZARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

TULCEA”, intravilan, strada Spitalului, nr. 23 –număr cadastral 30539, strada 

Spitalului, nr. 23A – număr cadastral 30765, strada Spitalului, nr. 23 B – număr 

cadastral 30552, strada Spitalului, nr. 23 C - număr cadastral 33978, strada Iuliu 

Maniu, nr. 30 – număr cadastral 44697, strada Iuliu Maniu, nr. 30A – număr 

cadastral 44696, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 
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Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu ”CONSTRUIRE GARAJ, PARTER + MANSARDĂ LOCUIBILĂ”, 

intravilan municipiul Tulcea, strada Erou Demetriade, nr. 29, număr cadastral 

42735, Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:  2, 5. 

23. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție 

pentru membrii Consiliilor de Administrație ale societaților la care Consiliul 

Local al Municipiului Tulcea este actionar majoritar. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

24. Diverse. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Cu 19 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi. 

Intrăm în ordinea de zi. 

Primul punct de pe ordinea de zi a fost alegerea președintelui de ședință, 

mulţumesc colegilor pentru vot. 

Vreau să fac o precizare doamnei consilier Frandeş: am acceptat să fiu 

preşedintele de şedinţă la rugăminţile colegilor din executiv, pentru că urmează 

şi şedinţa de buget, dacă vă amintiţi şi anul trecut am fost preşedinte pe acea 

perioadă, doar legat de adoptarea bugetului Consiliului Local. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă îmi permiteţi, mă rog, probabil că e vorba de executivul politic, de 

cel al Primăriei nu-mi aduc aminte, dar poziţia dumneavoastră de preşedinte este 

bine venită. 

Voiam să fac şi eu un anunţ, dacă tot suntem la capitolul precizări şi 

anunţuri, chiar dacă ne-am mai văzut şi cu colegii consilieri, şi cu cei din sală, 

având în vedere că este prima şedinţă pe luna ianuarie, vă rog să-mi permiteţi să 

urez tuturor la mulţi ani şi numai bine! 

Astăzi este şi o sărbătoare religioasă extrem de importantă, Sfinţii Trei 

Ierarhi şi profit de ocazie să-i felicit şi să le doresc sărbători fericite şi la mulţi 

ani şi celor care se încadrează în această sărbătoare şi în mod special pentru că 

astăzi Liceul teoretic „Grigore Moisil” a aniversat 30 de ani de existenţă, chiar 

dacă am fost prezent, este bine pentru publicul larg să marcăm şi acest moment, 

să felicităm liceul pentru generaţiile de excepţie pe care în ultimii 30 de ani le-a 

oferit oraşului, municipiului, judeţului şi nu numai, să le dorim succes şi mulţi ani 

în continuare, atât cadrelor didactice – foste, actuale, cât şi celor care au dus 

până la urmă cu mândrie titlul de absolvent al Liceului „Grigore Moisil”! 

Aşadar, La mulţi ani, „Grigore Moisil”! Mulţumesc! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 19 

decembrie 2019. 
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Dacă avem discuţii pe marginea acestui subiect? 

Dacă nu, supun  aprobării dumneavoastră procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Mulţumesc, procesul-verbal a fost adoptat cu 19 voturi „pentru”. 

Punctul 3 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 13 ianuarie 

2020. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun  aprobării dumneavoastră procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Procesul-verbal a fost adoptat cu 19 voturi „pentru”. Mulţumesc 

frumos! 

Punctul nr.4, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare 

convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 20 

ianuarie 2020. 

Discuţii? 

Dacă nu sunt, supun  aprobării dumneavoastră procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Mulţumesc, procesul-verbal a fost adoptat cu 19 voturi „pentru”. 

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi acordarea subvenţiei din 

bugetul local. 

Sunt avizate comisiile de specialitate nr. 1, 3 şi 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 Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă sunt discuţii? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Ar trebui să existe ceva discuţii pentru că nu proiectul respectiv, ci 

preţul local a pus multe discuţii, am avut şi acea şedinţă extraordinară, nu prea 

am apucat să discutăm în întregime acest subiect, aveam pregătit de data trecută 

– vreau să zic că nu am votat, cel puţin cred că aşa au votat toţi consilierii, nu am 

votat în necunoştinţă de cauză  şi chiar colega Claudia Frandeş a spus că nu 

aveam cum să anticipăm, corect, nu aveam cum să anticipăm, mai ales că la 

momentul în care am votat acest proiect de hotărâre am avut nişte  fundamentări, 

am avut inclusiv nişte estimări şi am să  citesc din materialul de la acea şedinţă o 

estimare pe rata de suportabilitate şi calculul făcut dădea un preţ total factură 
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aferentă sezonului rece de 444 lei. Cum s-a ajuns la acele sume facturate, nu-mi 

explic şi nu înţeleg de ce! Poate ne explicaţi! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

De asemenea, dacă îmi permiteţi, se pare că totuşi calculul acela ar fi 

putut să fie corect, pentru că au existat, aşa cum am arătat şi în şedinţa de îndată, 

persoane din anumite asociaţii de proprietari care au avut acest tarif de 444 sau 

în jurul acelei valori. Problema se pune la cei care au avut 1000 lei sau 700, sau 

800. De ce acolo şi de ce până acolo... 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Şi calculul acesta este făcut la o producţie de peste 70 mii de 

Gigacalorii. 

Au fost destule voci critice din rândul populaţiei, că am fi votat în 

necunoştinţă de cauză, că am fi votat nu ştiu cum! Nu, am avut o fundamentare la 

material! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Doamna director economic, vă rog! 

Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică 

Fundamentarea aceasta se păstrează şi am să vă dau un exemplu din 

luna decembrie, când s-a realizat o producţie de 11.553 Gigacalorii pentru 9.700 

de locuinţe, iar facturile emise populaţiei aferente producţiei de 11.553 

Gigacalorii au fost în sumă de 4.267.726.  

Dacă împărţim producţia de 11.553 la nr. de locuinţe şi înmulţit cu 

preţul facturat de 365, rezultă o valoare medie a facturii de 440 lei. Invers, dacă 

împărţim valoarea facturilor emise de 4.267.726 la numărul de locuinţe 

racordate, ne dă exact acelaşi rezultat. Deci acestea sunt datele financiare şi 

datele date de Energoterm, reprezentând valoarea producţiei aferente lunii 

decembrie. 

Formula pe care am avut-o în fundamentarea iniţială pe preţul de 365 

este luată din legislaţie,  contravaloarea facturii medii pe lună  de 444 lei. Nu 

ştim de ce au fost facturi de 1000 lei, de 800 lei, când factura în mod normal ar fi 

trebuit să fie undeva la 440 lei. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Modul de calcul sau formula o aveţi pe legislaţie, datele aplicate sunt 

cele primite de la Energoterm şi am înţeles că dânşii şi-au estimat o producţie pe 

sezonul rece. 

Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică 

Nu, eu vorbesc acum de producţia efectiv realizată la data de 31 

decembrie şi de valoarea facturilor de 4.267.726, la 9.700 apartamente 

racordate. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

La fundamentare a existat o valoare estimată a producţiei, mai mare. Ea 

se coroborează cu producţia anului trecut? 
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Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică 

Noi când am estimat, să zicem, valoarea subvenţiei calculată, am estimat 

la o producţie de 82.555 Gigacalorii şi am luat producţia aceasta din preţul 

construit de către societatea Energoterm. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Mă uit şi la domnul director de la Energoterm: aţi estimat o producţie pe 

sezonul rece! Corect? 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

In decembrie 2018 producţia facturată populaţiei a fost de 15.500 

Gigacalorii. In decembrie 2019 producţia facturată a fost de 11.500, pentru că 

temperatura medie a lunii decembrie 2019 a fost cu 5 grade mai mare decât în 

2018. Producţia a scăzut pe anul 2019 faţă de anul 2018 cu aproape 14%, dacă 

nu greşesc. Şi faţă de anul 2017 a scăzut cu 24%. 

Debranşările sunt în procent de 3-4%, deci influenţa pe 2 ani e în jur de 

8%, faţă de 24% scădere de producţie, asta în principal este din cauza vremii. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Cât aţi avut producţia efectivă în sezonul 2018-2019? 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

In anul 2019 s-a încheiat cu 71.375 Gigacalorii, în 2018 au fost 84.716, 

în 2017 au fost 93.315... 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Arată o scădere. 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

Da. In 2016 a fost 92.000. In 2017 au fost mai multe. Deci totul depinde 

şi de vreme. 

In general producţia se închide pe ce arată contoarele. Că sunt contoare 

la nivel de scară, că sunt contoare montate la nivel de module termice sau în 

cazuri deosebite şi vă dau exemplu blocul A0, unde nu se poate monta contoar 

nicăieri pentru că subsolul este plin cu tot ce vrei şi ce nu vrei. A fost contoar 

acolo, s-a inundat subsolul, contoarul s-a distrus! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dumneavoastră duceţi întotdeauna discuţia într-o zonă de confort a 

dumneavoastră! Tot aţi spus până acum un anumit număr de Gigacalorii, dar în 

materialul pe care îl aprobăm astăzi este o adresă întocmită de către 

dumneavoastră şi de către doamna director, în care la numărul de Gigacalorii 

aferente anilor  2017, 2018, 2019, 2020 ce credeţi? Sunt tot 92.000! Nu aţi venit 

aseară la comisia economică, doamna director poate să vă confirme că acelea 

sunt datele pe care le-aţi pus dumneavoastră la dispoziţie! 

Deci în materialul pe care îl aprobăm astăzi, este o justificare semnată 

de dumneavoastră în care vorbiţi de 92.000 pentru anul acesta, 92.000 pentru 

anul trecut, deci acum spuneţi alte cifre! 
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Când am aprobat tarifele, dacă vă amintiţi, pe 31 octombrie, noi am 

avut trei hotărâri aferente Energoterm-ului: bugetul dumneavoastră, preţul total 

al Gigacaloriei, preţul subvenţionat al Gigacaloriei. Dumneavoastră acolo în 

expunerea de motive spuneţi că veţi scădea numărul de Gigacalorii de la 88.000 

la 86.500. Este iarăşi un material făcut, cu datele estimate. 

Dar acum spuneţi de 82.000, în scris aveţi 92.000... Iarăşi spuneţi că 

vom merge pe 59.000 şi apoi ne duceţi la blocul A0, unde nu puteţi pune 

gigacaloritmetru.  

Deci este evident, cred, pentru toată lumea că toate datele pe care noi 

încercăm să luăm nişte decizii sunt discutabile, adică sunt foarte mulţi care 

consideră că nu le-am analizat cu atenţie, dar iarăşi, dacă vreţi să deschidem – 

am stickul la mine, deschidem toate datele pe care am lucrat în 31 octombrie şi o 

să vedeţi că nu vă mint: 88 – 86.500. Acum spuneţi 82, în material aveţi 92, dar în 

acelaşi timp vor fi numai 59. Şi eu după ce să calculez? 

Dacă împart bugetul dumneavoastră pe anul trecut, 35 milioane la 

numărul de ... la care număr de Gigacalorii trebuie să-l împart, ca să-mi iasă şi 

mie preţul Gigacaloriei?Să aflu un preţ mediu! Nu mai ştie nimeni, pentru că 

dumneavoastră mă duceţi la blocul A0, unde nu puteţi pune! 

Noi am analizat foarte bine şi atunci, pe datele pe care ni le-aţi pus 

dumneavoastră la dispoziţie, pe datele pe care  ni le-a pus Direcţia Economică la 

dispoziţie, în sensul de o anumită subvenţie care trecea de 20 de milioane, astăzi, 

când noi vom aproba preţ redus de 265, probabil aţi auzit că toate comisiile au 

dat aviz favorabil după discuţiile din 20 ianuarie, da, aveţi aviz favorabil pentru 

265, dar discuţiile nu au cum să rămână pe nişte date care se schimbă de la două 

săptămâni la două săptămâni! Am avut nişte date pe 31 octombrie, alte date pe 

20, alte date avem acum! Acum constat că sunt numai 12 milioane subvenţie! 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

Domnul consilier, rectificarea de buget din octombrie s-a făcut pe cifrele 

estimate pe anul 2019, pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Aveţi perfectă dreptate, dar în materialul de astăzi - vă poate arăta 

doamna director, că e lângă dumneavoastră – adresa dumneavoastră care e tot 

pe 92 mii Gigacalorii. 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

Eu vă dau ce am transmis ca producţie estimat/realizat pe octombrie, 

noiembrie, decembrie 2019 şi estimat pe ianuarie, februarie, martie şi aprilie 

2020. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Domnul director, dacă am fi avut o estimare sau dacă ar fi o estimare 

mai aproape de producţie, eu cred că ştiaţi cât veţi produce, nu am fi ajuns în 

situaţia asta, în situaţia de a acorda o subvenţie mai mică, pentru că ea a fost 

raportată la o producţie supraestimată de dumneavoastră! 
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Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

Doamna consilier, pe ce să fac eu această estimare, când 

dumneavoastră ştiţi istoricul pe care îl am, adică octombrie – decembrie 2018, pe 

care l-am diminuat şi precum v-am spus producţia s-a redus în această perioadă 

– octombrie-decembrie 2019, faţă de octombrie-decembrie 2018 – cu 10.000 

Gigacalorii. Cine putea şti cum va fi vremea? La începutul lui octombrie, când 

noi am făcut calculele! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Domnul director, este adresa dumneavoastră 2229/22.01.2020, 

întocmită de dumneavoastră, unde îmi spuneţi prognozat ianuarie: 14.000, 

februarie 13.000, martie 11.000, aprilie 7.500. Măcar pe asta o susţineţi? Pentru 

că pe pagina următoare, unde treceţi mai multe centrale termice, punctele 

termice, spuneţi: producţia 2017 – o să ne spună doamna Vali cât aţi citit 

dumneavoastră, iar aici scrie 104.000. Producţie 2018: 92.480, producţie 2019: 

92.000, ori v-am spus că atunci aţi zis că reduceţi  la 88 de la 106 şi în realitate 

au fost 82 şi ce să vezi, estimare producţie 2020: 92.000. Veniţi să o vedeţi la 

mine, dacă nu v-o poate arăta cineva. 

Domnule, sunt hârtii trimise de dumneavoastră, pe baza a ce trimiteţi 

dumneavoastră toată lumea calculează! 

Când vorbeam de 88.000 de Gigacalorii, 100 de lei la Gigacalorie 

înseamnă 8,8 milioane subvenţie în plus! Când vorbim de 59.000 Gigacalorii sunt 

numai 5,9 milioane. Estimările acestea ale dumneavoastră – uitaţi-vă că sunt 

câteva milioane diferenţă! 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

Estimările le-am făcut pentru programul de termoficare 2013-2019... 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Eu am impresia că dumneavoastră spuneţi ce estimări îşi doreşte cel 

care vi le cere. Dacă vi le cere mai mari, le daţi mai mari, dacă vi le cere mai 

mici, le daţi mai mici, deci v-am spus 88.000 Gigacalorii cu 100 lei la 

Gigacalorie = 8,8 miliaone lei. La 59.000 Gigacalorii înseamnă 5,9 milioane. 

Inseamnă 2,2 milioane de lei diferenţă! Doar pe o estimare. Păi o subvenţie de 

2,2 milioane o să vedeţi mai încolo ce proiecte sunt, o să vedeţi că pentru Şcoala 

12 ne ajung 380 mii lei pentru asigurarea împotriva incendiului! Cu astea 2 

milioane de lei numai din estimările dumneavoastră, se pot face şapte şcoli!  

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

Si ce să estimez, domnul consilier, dacă eu am cifrele de anul trecut pe 

care le-am redus cu 13%  ca estimare, având în vedere la ce s-a întâmplat în 

urmă şi că producţia a scăzut? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Spuneţi-mi totuşi cum de s-a făcut că în această hârtie trimisă de 

dumneavoastră pe 22 decembrie, estimare producţie 2020: 92.000, estimare 

producţie 2021: tot 92.000. 
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Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

Nu am trimis acea hârtie pe 22 decembrie, este probabil o situaţie mai 

veche, făcută pentru pentru programul de termoficare 2013-2019, acum mult timp 

în urmă! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Şi nu mi-aţi răspuns la întrebare: Gigacaloriile trecute pentru ianuarie, 

februarie, martie, aprilie acum, în plen, le susţineţi? 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

Sunt făcute pe baza cifrelor realizate în 2018, în aceeaşi perioadă, cu o 

reducere de 13%. 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

Nici măcar nu estimăm după anul trecut, estimăm după acum doi ani! 

Suntem în 2020. 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

Pardon, din 2019. Deci în ianuarie-aprilie 2019 s-au produs 52.407 

Gigacalorii total, din care 46.000 la populaţie şi acum s-a estimat 45.500, dintre 

care 40.040 la populaţie. Reducerea este de 13%. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Orice explicaţie pe care o daţi dumneavoastră este credibilă, dar înclin 

să cred, aşa cum v-am mai spus, că nu întotdeauna ne spuneţi absolut tot ce... 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

Nu am alte cifre la care să mă raportez decât cele care s-au realizat. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dacă îmi dădeaţi cifrele astea în octombrie, atunci suta aia de lei nu se 

mai ducea într-o subvenţie de peste 20 milioane, se oprea la 14! 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A. 

Având în vedere prognoza de acum trei luni, care spunea că va fi o iarnă 

foarte grea, eu nu aveam de unde să realizez că vor fi temperaturile  acestea. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Nu vă supăraţi, de unde aţi avut dumneavoastră prognoza asta, toată 

lumea a auzit de încălzirea globală şi vedeţi ce e afară! Adică chiar sunt foarte 

curios de unde aţi avut dumneavoastră prognoza asta de iarnă grea? 

Doamna Antonescu Alina – director Direcţia economică 

In luna octombrie s-a aprobat un preţ de 531,15 lei/Gigacalorie, aferent 

unei producţii de 82 mii Gigacalorii. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Şi acela făcut pe estimări! 

Doamna Antonescu Alina – director Direcţia economică 

Exact. 

Noi  când am calculat valoarea subvenţiei, am luat în calcul producţia 

de 82.000 Gigacalorii, că nu aveam ce altă producţie să luăm, am luat producţia 

stabilită în preţ. 
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă aţi fi avut o producţie un pic mai mică, n-ar fi fost şi subvenţia mai 

mică? 

Doamna Antonescu Alina – director Direcţia economică 

Preţul ar fi fost mai mare şi subvenţia în preţ ar fi fost mai mare. 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A 

Producţia realizată în 2018 a fost de 85.000 Gigacalorii aproape. 

Pentru acel tarif am luat în calcul o producţie mai mică cu 3000 Gigacalorii. 

Estimarea poate fi discutabilă. Dar ceea ce s-a întâmplat anul trecut în octombrie 

– decembrie 2019, când temperaturile medii pe aceste luni – şi avem date, sunt 

mult mai mari decât au fost în anii anteriori. In luna noiembrie s-a funcţionat 16 

zile din 30! In luna  noiembrie 2018 s-a funcţionat 30 din 30. In octombrie 2018 

s-a pornit cam pe 17, acum am pornit pe 27 octombrie şi apoi am oprit din cauza 

temperaturii pe data de 1. Sunt date care se pot verifica! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Pentru  că au fost acele discuţii la şedinţa extraordinară cu privire la 

acele facturi foarte mari de 1000 lei faţă de 300, 400 aţi făcut vreo verificare?De 

unde apar acele diferenţe? 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A 

Atâta vreme cât avem abonaţi în scări unde gradul de debranşare este 

de 90% şi peste... 

Singura soluţie pentru a rezolva problema pentru că este un serviciu 

public şi eu trebuie să-i dau căldură dacă omul doreşte, eu nu pot să-l debranşez 

din propria voinţă! Nu pot, nu am cum! 

Şi atunci, singura soluţie este distribuţia pe orizontală care implică 

costuri... 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Distribuţie pe orizontală pentru 10% din scară? 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A 

Pentru 10% din scară! Ce să fac? Dacă energie termică se consumă în 

toată plasa subsolului care e funcţională, că nu ai cum să-i dai căldură celui de 

la etajul IV decât printr-o plasă funcţională şi care consumă în medie 2 – 2,5 

Gigacalorii, aproape cât un apartament. Când se împărţea la 20 era 0,1 

Gigacalorie pe apartament. Când se împarte la doi... 

Avem aparat de măsură pe o asemenea scară unde este un singur 

abonat, aparatul a înregistrat 2,9 Gigacalorii. 

Noi am transmis oamenilor că mai bine renunţăm la aparatul de măsură 

şi îi facturăm la pauşal, adică la media zonei. Pe principiul ăsta este clar că 

pierderea se duce toată pe Energoterm! Unii au renunţat, unii nu au vrut să 

renunţe. 

Aparatele sunt verificate, pe an cheltuim o sută şi ceva de mii lei numai 

pe verificări metrologice şi reparaţii de contoare! 
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Şi la şedinţa din luna februarie voi prezenta un raport cum stăm cu 

scările şi cu numărul de apartamente pe scări şi consumuri realizate, ca să ne 

putem face o idee. 

Ca să aduci acest sistem la un nivel acceptabil spre foarte bun, trebuie 

investiţii de circa 40 milioane lei. Sursele de producere sunt vechi, depăşite şi 

fizic şi moral şi vă dau un exemplu cu CAF-ul. CAF-ul este pus în funcţiune în 

2015, când lucram la Alum, pe 22 noiembrie. A venit cineva să întrebe atunci 

factorii de răspundere: de ce faceţi un CAF de 50, la ce vă trebuie? Nu au venit 

nici măcar să întrebe specialiştii care erau în vremea aceea la Alum. 

Randamentul este 80%, nu ai ce să-i faci! CAF care n-a mers cu mai mult de 25 

decât în perioadele în care au fost -10 grade, -15 grade afară! Atunci a mers la 

jumătate din capacitate. In centrale sunt cazane, la fel. Asta este situaţia! 

Domnul consilier Ivanov Ioan 

Domnul director, am văzut că s-a investit în reţele. Care este efectul? Aţi 

investit în reţele şi văd că sunt pierderi în reţea. Mi se pare... 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A 

Mai sunt şi reţele vechi. Investiţia s-a făcut cam la 80% din sistem. Mai 

sunt reţele din anul 1980, care încă funcţionează! 

Iar pierderea pe reţelele de transport şi distribuţie la ora aceasta şi care 

este luată în calcul şi în tarife este de 6%. Gândiţi-vă că Bucureştiul are 40%! 

Domnul consilier Ivanov Ioan 

Subvenţionăm acum şi noi dăm afară căldura! Pentru ce subvenţionăm? 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A 

Domnul consilier, de dimineaţă a fost o avarie la o centrală. Şi a fost 

oprit între orele 6 şi 8. Nu mă întrebaţi câte telefoane au fost şi câte înjurături 

pentru că s-a oprit 2 ore anunţate. S-a anunţat la dispecerat, am estimat cam cât 

durează. La vremea actuală, dacă aş putea să opresc de dimineaţă până seara şi 

să vedeţi efectul! 

Domnul consilier Ivanov Ioan 

Oricum, foarte multă căldură se pierde! Şi vă dau un exemplu: sunt 

vecin cu un locatar care are o centrală pe gaz din 2010. Intre timp, acum 3 ani a 

ajuns şomer. El nu-şi permite să plătească, ţine centrala să plătească 100 lei la 

18 grade în casă, iar vecinii lui lasă fereastra deschisă şi nu plătesc la... 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC Energoterm S.A 

Distribuţia pe orizontală ar rezolva toate aceste probleme, pierderile de 

căldură din subsol, pierderile de căldură care se produc din cauza faptului că 

lumea preferă să deschidă  geamul în loc să închidă caloriferul... 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Până la urmă nu ne-aţi lămurit cum s-au găsit sumele ca să asigurăm... 

Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Mă scuzaţi că intervin, stimaţi colegi, domnilor directori, suntem acum 

în următoarea situaţie: am fost induşi în eroare în octombrie 2019, punându-ni-se 
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în faţă două rele: să băgăm în colaps bugetul local prin aprobarea subvenţiei sau 

să micşorăm subvenţia şi să-i facem pe beneficiarii sistemului Energoterm să 

plătească mai mult. Şi dintre  aceste două rele, aşa am avut situaţia, stimaţi 

colegi, ştiţi foarte bine, am ales să nu băgăm în colaps bugetul local.  

Toată această situaţie s-a întâmplat pentru că ni s-au prezentat nişte 

evaluări care acum constatăm că nu au fost corecte, pentru că a fost cald afară! 

Deci concuzia simplă este următoarea: oamenii care plătesc factura din 

decembrie, plătesc o factură mărită de ce? Pentru că a fost cald afară? Inţelegeţi 

situaţia în care suntem acum? Adică oamenii plătesc mai mult în decembrie 

pentru că este cald afară! Este absurd ceea ce spuneţi dumneavoastră! 

Eu argumentele dumneavoastră tehnice, supertehnice vi le-am înţeles, 

dar oamenii care plătesc factura nu pot să înţeleagă creşterea producţiei de 

Gigacalorii, cu pierderi... Ei ştiu că au plătit mai mult în decembrie! 

Şi acum noi, ca explicaţie, noi, consilierii o să le spunem: Pentru că a 

fost mai cald! Şi nimeni nu o să înţeleagă nimic! 

Trebuie să vă asumaţi postura că aţi dat nişte date nu greşite, ci care au 

condus la o decizie a noastră, a tuturor consilierilor, care a defavorizat o parte a 

populaţiei  municipiului Tulcea, respectiv cei 9000! Acesta este adevărul, nu ne 

mai putem ascunde acum după cifre că este cald, că a scăzut producţia, că nu mai 

merge... Da, dar ce le spunem oamenilor care plătesc? Că ştiţi, asta e situaţia, o 

să plătiţi mai mult şi ... mergem mai departe! Pentru că oamenii ne întreabă pe 

noi pe bună dreptate: dar voi aţi votat în octombrie, la şedinţa de Consiliu Local, 

aţi votat să reduceţi subvenţia pentru cei racordaţi la Energoterm! Da, exact aşa 

am făcut, luându-ne după datele dumneavoastră! Şi acum ne spuneţi: păi, nu 

aveam ce să facem, n-aveam de unde să ştim! 

Şi singurii care pierd din această chestiune sunt în primul rând cetăţenii 

şi în al doilea rând noi, pentru că nu o să putem să le dăm această explicaţie 

stupidă, că plătesc mai mult pentru că e cald afară! Asta este o problemă. 

A doua problemă: acum ce discutăm noi, soluţiile astea sunt paleative. 

Situaţia se va repeta la anul. Avem o soluţie pentru la anul sau intrăm direct în 

faliment? A doua întrebare: de ce nu s-a făcut nimic până acum? 

Sunt atâţia zeci de ani, nu chiar zeci de ani dar sunt destui, 20 de ani, de 

ce nu s-a făcut ceva? Poate să-mi răspundă cineva la întrebarea asta? Ce spuneţi 

dumneavoastră, soluţii tehnice, cogenerare şi investiţii ş.a.m.d., da, ok, dar acum 

nu mai putem să facem nici o investiţie sau n-ar ajuta la nimic – dacă am avea 

bani, desigur, să facem investiţii, pentru că deja sistemul este pe moarte şi asta 

trebuie să ştie toţi locuitorii, sistemul Energoterm  este pe moarte, e aproape de 

faliment, dar trebuie totuşi cineva să răspundă la nişte întrebări: de ce nu s-au 

făcut investiţii în ultimii 20 ani? Cele de care vorbiţi dumneavoastră! Cine 

răspunde pentru această situaţie? Se pare că nimeni, nu-i aşa? Sau cel puţin  noi,  

cei din ziua de astăzi! Mulţumesc! 

Domnul primar Hogea Constantin 
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Da, frumoasă tirada electorală a domnului Drăniceanu, că altceva nu 

prea am ce să zic! 

Am ascultat cu multă atenţie... 

Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Vă simţiţi vinovat, domnul primar? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Nu mă simt vinovat, dar trebuie să dau nişte răspunsuri şi unora care 

chiar vor să înţeleagă! Dumneavoastră v-aţi făcut show-ul  electoral, probabil o 

să luaţi minus nu ştiu câte voturi! 

Acum ce se întâmplă, văd că există o încercare disperată a consilierilor 

PSD de a se extrage cumva din chestiunea asta şi că, domnule, noi am votat 

pentru că eram hipnotizaţi de primar şi n-am ştiut ce se întâmplă! Am ascultat cu 

multă atenţie toate explicaţiile politice ale dumneavoastră! 

Deci ce se întâmplă: eu, însăşi în comunicatul pe care l-am dat, dacă aţi 

remarcat şi aţi vrut să remarcaţi, am fost solidar cu acest demers şi am spus că 

toţi consilierii au votat în baza unei expuneri de motive înaintate de executiv, 

dacă vreţi, putem să dăm comunicatul înapoi! Deci nu am spus domnule, eu nu 

ştiu, consilierii au votat în necunoştinţă de cauză! Nu, s-a votat în baza unei 

fundamentări de preţ, executată la vremea respectivă, evident cu nişte date puse 

la dispoziţie de către Energoterm. 

Acum, retoric, cine se face vinovat, eu vă dau aşa, cel puţin vreo şapte 

municipii din România şi municipii de succes, unde nu ştiu dacă cineva se face 

vinovat, dar sistem centralizat nu mai există. Şi am spus că acolo sunt nişte 

primari fericiţi, pentru că acolo fiecare are independenţă energetică cum a 

considerat că şi-o poate asuma şi este celebrul exemplu de la Brăila şi de la 

Galaţi, unde aceşti primari sunt nişte primari fericiţi: nu au zeci de milioane 

pentru subvenţie, nu mai au sistem centralizat, nu mai vine nimeni să-i înjure că e 

cald, că e frig, toată lumea plăteşte cât consumă, în funcţie de ceea ce s-a putut 

realiza la vremea respectivă. Ca să nu mai spun de Alba Iulia, de Slobozia, 

primării de succes din ţara asta! 

Haideţi să-l întrebăm şi pe cel de la Alba Iulia, un oraş de referinţă, 

totuşi cine se face vinovat că la Alba Iulia de zece ani de zile nu mai există sistem 

centralizat de furnizare a energiei termice, pentru că eu am şi spus că dacă ceva 

poate produce intrarea în faliment a Energoterm-ului, în primul rând sunt 

datoriile de peste 10 milioane istorice, acumulate în timp. Asta a fost cauza 

pentru care şi la Galaţi, şi la Brăila sistemul centralizat a intrat în colaps. Pentru 

că nu s-a plătit. 

Dacă acest lucru este asumat aşa, ca atitudine, din partea tuturor, 

probabil şi Energoterm-ul poate să ajungă la această situaţie.  

Numai că în ultima perioadă s-a tot spus: domnule, lăsaţi oraşul pe gaze 

ş.a.m.d. Oraşul este liber la gaze, nu e nicio problemă, dar nu asta este soluţia, 

pentru că, capacitatea societăţii Tulcea Gaz, singura de altfel care prestează 
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acest serviciu, poate fi de 250, maxim 300 centrale pe an. Recunoscută de ei. 

Abonaţi sunt aproape 9000. Ce facem? Dăm posibilitatea ca 300 de cetăţeni din 

apartamente să-şi pună centrale pe an, socotiţi până la 9000 câţi ani or să 

treacă. Ce facem cu ceilalţi, ceilalţi care rămân în continuare abonaţii 

Energoterm-ului şi care nu au posibilitatea financiară să se racordeze la gaz, aşa 

cum au spus unii, cu pensii de 600, 700, de 800, omul ăla nu are cum, pentru că 

trebuie să şi spunem că o racordare la gaz metan pe un apartament, mai puţin de 

150 de milioane nu se poate! Deci trebuie să ai acel disponibil de bani să-ţi 

permiţi să te racordezi la Tulcea Gaz cu centrală proprie! Nu ştiu câţi dintre 

cetăţenii care au nivelul de pensii pe care îl au, pot face acest lucru! 

Dacă propuneţi ca în zece ani de zile să lăsăm toată lumea să se 

racordeze la gaz metan, între timp cine rezistă – să trăiască, cine nu – nu ştim ce 

se întâmplă, că probabil asta se doreşte! In nici un caz nu poate fi o soluţie! 

Sunt anumite chestiuni tehnice, care într-adevăr conduc la această 

situaţie, chestiuni tehnice – cum bine se spunea, nu toată lumea le poate înţelege 

şi a propos, domnul inginer, nu era o raportare de acum doi ani, pentru că iarna, 

domnul Ţiu, începe în octombrie şi se termină undeva prin martie-aprilie. Deci de 

aceea era 2018-2019. Deci raportarea a fost de acum un an, nu de acum doi ani! 

Deci asta este situaţia cu furnizarea agentului termic. 

 Acum şi eu îmi aduc aminte că au fost în mass-media naţională nişte 

previziuni alarmiste, că aşa suntem noi, în care, în ultimii trei ani de fiecare dată 

se spunea: iarna următoare va fi  cea mai friguroasă din ultimii nu ştiu câţi ani! 

Vine vortexul polar ş.a.m.d.Nu există o instituţie a statului care să ne dea o 

prognoză pe 6 luni şi să fie cât de cât exactă! 

 Deci estimarea iniţială a producţiei s-a făcut pe aceste date vehiculate 

în mass-media naţională, în care se spunea că ne aşteaptă o iarnă foarte grea şi 

atunci evident că cei de la Energoterm şi-au estimat o producţie conform 

prognozelor alarmiste. Iată că au fost demolate aceste prognoze, prin ceea ce se 

întâmplă de la începutul lunii noiembrie şi nu ştiu, mai avem puţin şi intrăm în 

februarie, dacă o să avem sau nu o să avem iarnă! 

Au fost ani când iarna a revenit în martie sau în aprilie. Acesta este 

motivul sau soluţia pe care am găsit-o la îndemână, pentru că trebuie să aliniem 

producţia la ceea ce înseamnă temperatura de afară. 

 Faptul că într-adevăr sunt cetăţeni care ne reclamă că este prea cald şi 

stau cu geamurile deschise, este şi un parametru tehnic al CAF-ului, care într-

adevăr este supradimensionat şi nu poate să meargă cu focul mai mic decât spune 

domnul director, pentru că riscă să arunce în aer acest cazan de apă fierbinte. 

Acum, citeam ieri nişte comentarii, da, acum este bine, într-adevăr s-a 

redus căldura, putem să stăm lejer în casă, cu geamurile deschise! Alţii: aoleu, 

au redus căldura, nenorociţii, ne-au luat banii! La care soare, la care boare?! 

Deci lucrurile sunt extrem de volatile aici, în funcţie de cum crede sau cum 

fiecare îşi asumă această stare de confort. 
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Şi ca să revin la starea de confort, invocată de domnul inginer şi am 

pretenţie că suntem tehnici, nu numai la A0 este plin de apă subsolul şi de fecale, 

ca să vă spun pe româneşte, sunt cel puţin 35 de blocuri în municipiul Tulcea în 

care nu se poate face nici un fel de intervenţie în subsol, pentru că sunt pline de 

apă, urină şi fecale! Şi pe nimeni nu interesează!  

Subsolul, deci plasa din subsol, ştim cu toţii, aparţine locatarilor. Ei 

trebuie să se ocupe să-şi rezolve această problemă. Dar noi, din păcate, o parte 

dintre tulceni avem meteahna aceasta să comentăm foarte tare pe facebook şi în 

spatele vizorului de la apartament, dar când este să ne mobilizăm şi să ne 

rezolvăm problema, încercăm să găsim un vinovat şi de regulă sursa frustrărilor 

şi nemulţumirilor este în special primarul sau executivul Primăriei, ca să-i pun şi 

pe ceilalţi colegi în solidar. Şi asta este o problemă care generează aceste 

chestiuni de disconfort privind furnizarea agentului termic. 

Va trebui să ne pliem pe nişte prognoze pe un interval de timp mediu şi 

acesta a fost şi motivul pentru care am găsit soluţia acum prin scăderea 

producţiei - raportat la ce se întâmplă afară, să putem să scădem Gigacaloria de 

la 365 lei la 265 lei. 

Deci, dragi consilieri PSD, nu fiţi disperaţi, este în regulă, însuşi eu la 

acea întâlnire extraordinară, nu şedinţă extraordinară, pentru că nu a fost nici un 

punct pe ordinea de zi, am spus, vă repet şi eraţi aici, şi am spus: nu daţi vina pe 

ei! Vă reproduc cuvânt cu cuvânt! Pentru că nu ei sunt de vină! Ei au votat în 

baza unei fundamentări de preţ, pe care toţi ne-o asumăm. Sunteţi puri, sunteţi 

imaculaţi, sunteţi albi, sunteţi nevinovaţi! E în regulă! Asta este situaţia, vă 

mulţumesc! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

In egală măsură apreciem şi discursul politic electoral al domnului 

primar! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Nu sunt membru al niciunui partid politic! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Doamna preşedintă, eu o să fiu un pic mai practică, pentru că nu sunt 

tehnică şi nu înţeleg nimic din ceea ce se vorbeşte aici, mă rog, tehnic vorbind 

sau înţeleg dar până la un anumit punct. 

 Eu o să rog totuşi Energoterm-ul să vină cu o – nu ştiu dacă să o 

numesc informare, este prea mult zis, să vină cu o statistică sau cu o modalitate 

în care se gândeşte ca la anul să nu mai întâmpine aceeaşi situaţie.  

Simplu: deci este foarte posibil ca această societate să nu poată susţine 

265 pe  Gigacalorie şi la anul o să fie nevoie să fie 365! Dar, uite, stimaţi 

cetăţeni, noi vă cerem 365 pentru că – şi urmează să facem asta, ca să nu mai 

ajungem toţi la ceea ce se întâmplă acum.  

Noi am înţeles toţi, ştim care sunt explicaţiile, însă invectivele pe care 

le-am auzit în ultimele săptămâni la adresa noastră, modul în care am fost trataţi 
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şi cum s-a vorbit despre noi, că ne luăm banii, că stăm aici ca păpuşile, că nu 

ştim ce votăm, că suntem nişte hoţi, pe mine mă duc la această concluzie că poate 

oamenii supăraţi şi înfuriaţi au dreptate să-mi spună mie, avocatul Frandeş, care 

nu înţelege ea foarte multe tehnic, că-şi ia banii degeaba! Ei, dacă eu îmi iau 

banii degeaba, atunci aş dori ca cineva să-mi arate ce se va întâmpla la anul în 

aceeaşi perioadă şi cum CAF-ul va fi redimensionat, contorizarea pe verticală nu 

va mai fi la fel, nu uitaţi şi nu ignoraţi faptul că în continuare oamenii se vor 

debranşa! Adică la anul problema va fi aceeaşi: într-un bloc cu 20 de 

apartamente, vor mai fi doar trei oameni care vor avea agent termic. Ce se va 

întâmpla atunci? 

Deci mi se pare că este absolut necesar ca cineva să vină să spună: uite, 

ne-am gândit ca asta şi cu asta să fie soluţia, nu ştiu dacă soluţia este pe 

finanţare nerambursabilă, pe proiecte, probabil că doamna Marinov ne va spune  

dacă se deschide vreo linie de finanţare pe acest subiect, pentru că este clar: din 

bugetul local 40 de milioane,  nici  nu ştiu cum să-i scriu şi cum să-i traduc în lei, 

cu siguranţă nu se vor găsi niciodată! Şi atunci, hai să dăm o explicaţie, nu ştiu, 

poate pompieristică, poate nereală, poate... dar hai să avem o explicaţie de ce o 

asociaţie de proprietari are 400, de ce alta are 700, de ce cei care îşi igienizează 

subsolul au 400 şi cei care rămân cu fecalele şi cu ceea ce zice domnul primar, 

care este perfect adevărat, au 1000 lei ş.a.m.d. 

Intr-adevăr, aşa cum zicea domnul consilier, nu este corect ca în 

continuare să tot subvenţionăm pe cei care au agent termic, iar  cel care are gaz 

să îngheţe în casă, că este tot cetăţean al acestui municipiu şi plăteşte tot taxe şi 

impozite pentru apartamentul pe care îl are! Cu tot respectul faţă de oamenii ăia 

care au venit şi ne-au făcut albie de porci şi care urlau şi ţipau cât suntem noi de 

de... şi de... Nu cred că aşa trebuie să fie lucrurile şi aşa să purtăm dialogul! Aţi 

beneficiat, hai să vedem de ce nu beneficiaţi şi dacă nu  beneficiaţi ce se va 

întâmpla de acum încolo! Vă mulţumesc! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Eu nu vreau să absolv Energoterm-ul de posibile asumări inexacte sau 

estimări care chiar  nu se încadrează în nişte limite maxime, că şi estimările astea 

sunt până la plus-minus şi am promis oamenilor că voi solicita un punct de 

vedere al Energoterm-ului, în plus, poate domnul Bâscă nici nu ştie, o fac acum 

plenar, ca să ştie, de pe 3 februarie este o echipă de cinci oameni din executivul 

Primăriei, care vor merge într-o comisie de control la Energoterm, pentru a pune 

întrebări şi a lua răspunsuri legate de toate aceste chestiuni care s-au vehiculat 

aici, ca să avem un tablou general clar şi corect. Pentru că aşa am promis şi aşa 

voi face. 

Evident că ne vom gândi tot împreună cu dânsul, dacă mai are stomac şi 

nervi, şi împreună cu doamna Marinov şi cu ceilalţi colegi din executiv să vedem 

ce posibilităţi de a primi cumva un sprijin financiar în baza unor studii de 

fezabilitate, chiar alaltăieri am discutat despre acest aspect, cu alte cuvinte dacă 
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există vreo variantă în care pentru anul viitor, să spunem, poate fi făcută o 

investiţie  care să nu mai creeze aceste probleme. 

Dar cu toată simpatia, constat că de fiecare dată, din toate zonele 

subiectul acesta cu datoriile cetăţenilor nu place deloc, mai ales când le răspund 

pe facebook, orice, numai asta să evităm! Cum mi-a spus o doamnă, când am zis 

de datorii: nu mă interesează, domnule, mie trebuie să-mi dai căldură! Or, 

asemenea gen de abordări nu pot fi înţelese la nivelul secolului XXI într-o 

comunitate europeană! Sau dacă tot distinsul domn consilier „înalt, frumos, 

deştept şi dibace” de la Aquaserv făcea o prezentare aici tehnică, dânsul fiind un 

ziarist tehnic, cineva pe apă îmi spunea: domnul primar, dar de ce să plătim apa, 

domnule, că apa vine de la Dunăre şi de la Dumnezeu! Nu sunt nişte exemple, dar 

am avut ocazia să mă întâlnesc şi cu un asemenea gen de abordări. Deci cu 

chestia asta cu datoriile facem aşa, un dans graţios şi încercăm să o scoatem din 

ecuaţie. 

Nu, dragii mei, datoriile fac parte din ceea ce se întâmplă! Trebuie să 

fim bine înţeleşi, asta este situaţia! Şi am avertizat, cum am şi spus, ani la rândul, 

în fiecare noiembrie am zis: stimaţi tulceni, vă rog frumos, insist, vă implor, 

plătiţi-vă datoriile, nu se poate să mergem la nesfârşit cu Gigacaloria peste 55% 

cât am suportat-o din bugetul local şi cu datorii care vin ca un tăvălug din urmă! 

In fiecare am am spus chestia asta, eu am spus – eu am auzit! Şi am spus: la un 

moment dat o să plesnească! Şi am şi spus-o, dacă credeţi că într-un an 

preelectoral eu, ca primar, voi evita subiectul ăsta, iată că s-a întâmplat, mi-am 

asumat acest lucru  dacă vreţi şi în an preelectoral în care s-au luat aceste 

măsuri! Că poate ne trezim odată! 

Şi mai e o chestiune şi cu asta închei, pe înţelesul tuturor, pentru că 

toată lumea ne acuză că avem bani şi nu ştim ce facem cu ei! Dragii mei, dacă 

dintr-un buget de 100 lei – iau un exemplu empiric, aritmetic, de clase primare, 

dacă dintr-un buget  de 100 lei noi 65 lei plătim numai subvenţii – subvenţii la 

căldură, subvenţii la transport, subvenţii la DIAP, subvenţii la Direcţia de 

Asistenţă şi Protecţie Socială, subvenţii la pensionari, subvenţii, subvenţii, 

subvenţii, subvenţii - din 100 lei, 65 sunt subvenţii! Măi, fraţilor, mai trebuie să 

facem şi ceva în oraşul acesta! De 35 lei, în condiţiile în care lumea ne acuză că 

nu facem investiţii, nu facem aia, nu facem aia! 

 Ori ne transformăm pur şi simplu în nişte contabili şi dăm numai 

subvenţii dacă se poate cât mai mari sau, de ce nu, dacă se poate să fie totul pe 

gratis, ar fi şi minunat şi doar asta facem! Tot bugetul Primăriei o să-l dăm 

numai pe subvenţii! Fiecare cât are nevoie, cât mai multe subvenţii şi cât mai 

consistent... Dar nu cred că asta e soluţia! 

Am zis că poate la un moment dat va trebui să ne gândim la o soluţie de 

a mai reduce din aceste subvenţii, ca să rămână disponibil în bugetul general, să 

mai putem să facem şi altceva pentru ce ne mai înjură lumea că nu este! Or, dacă 

cetăţenii acestei cetăţi consideră că nu trebuie să facem altceva decât din banii 
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pe care îi ducem în bugetul local să dăm numai subvenţii peste tot, asta e! Dar eu 

nu sunt de acord cu lucrul acesta!  

Asta trebuie să înţelegeţi! Nu se poate merge la nesfârşit cu subvenţii 

date la maximum! Peste tot: autobuze – dar de  ce, domnul primar, numai până la 

950 dai, vrem toţi pensionarii să meargă gratis! N-ar fi rău, dar de unde? Pentru 

că şi entităţi din partea Primăriei vor şi ele surse de bani, care tot subvenţii sunt, 

ca să existe pentru bunul mers al cetăţii! Nimeni nu înţelege chestia asta, că 

trebuie să mai facem şi altceva şi că ar fi bine să încercăm să mai limităm aceste 

subvenţii, dacă vreţi, într-o atitudine şi concepţie europeană.  

Am atras atenţia că la un moment dat o să ne zică Europa: stop 

subvenţii! Pe cine o să mai înjurăm atunci? Tot pe primar? Sunt foarte curios 

cum vor evolua lucrurile atunci.  

Sunt, repet, municipalităţi care nu au nicio problemă cu subvenţiile şi 

primarii aceia alocă zeci de milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii 

oraşului. Erau primari care chiar mă luau în derâdere, cum se spune, când mă 

plângeam pe la Asociaţia municipiilor că ce fac când vine iarna, că lumea nu 

plăteşte şi iar trebuie să dăm zeci de milioane subvenţie: domnule, la noi nu mai 

există sistem centralizat, nu mai există! Fiecare îşi plăteşte cât consumă! 

Noi suntem unul dintre oraşele care ne-am încăpăţînat, pe fonduri 

guvernamentale, indiferent de guvern şi pe fonduri locale să investim peste 160 

milioane în reabilitarea  infrastructurii de distribuţie a agentului termic primară, 

secundară ş.a.m.d., pierderi 6%. E totuşi o chestiune extraordinară, în 

comparaţie cu Bucureştiul, unde sunt pierderi de 40%! Deci aceste investiţii şi-au 

văzut efectul în timp. Problema rămâne CAF-ul, care într-adevăr rămâne o 

problemă. Iar aceste investiţii merg până la intrarea în bloc! Dacă plasa din 

subsolul blocului e făcută praf şi noi dăm căldură şi de fapt agent termic şi 

opărim subsolurile, ce să facem noi atunci?  

Pe toată lumea interesează preşuleţul de la intrarea în apartament şi 

butonul unde îi apeşi soneria. Casa scării, subsolul, terasa sunt ale noastre, 

pentru că am devenit proprietari între timp. A murit acela care ni le dădea pe 

toate! Aici e mai greu! 

Deci de fiecare dată, cu maximă eleganţă, aşa, asta cu datoriile zicem: 

domnule, asta n-o discutăm! 

Domnul consilier Ivanov Ioan 

Domnule primar, o întrebare scurtă: spuneţi de Brăila şi Galaţi că au 

renunţat, nu mai au. A murit cineva acolo, s-a aruncat cineva cu copilul de la 

etajul 10 sau ceva de genul ăsta?! Am o propunere – şi spuneţi de recuperarea 

datoriilor, cum să facem asta, haideţi de anul viitor, de la iarna viitoare să nu 

mai dăm deloc căldură, să vedem ce o să se întâmple într-un an! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Aţi văzut ce s-a întâmplat când am redus Gigacaloria la 30%... 

Domnul consilier Ivanov Ioan 
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Nu, dar să plătească, măcar un an, să vedem! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Să ştiţi că dacă în doi ani de zile am reduce toate subvenţiile, vă 

garantez că oraşul acesta din punct de vedere al infrastructurii şi nu numai va fi 

aşa, după soare. Ca să vedeţi câţi bani înghit aceste subvenţii! Doi ani de zile şi 

vom fi, dacă vreţi, Las Vegas-ul sud-estului Europei. Dar putem să ne asumăm 

chestia asta?! Aţi văzut ce s-a întâmplat când am redus subvenţia de la 55 la 30, 

nu că am redus-o total. Asta e în firea umană! 

Domnul consilier Ivanov Ioan 

Hotărăsc o sută, două sute de oameni din Piaţa Civică? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Eu nu discut de ei, că aici noi discutăm de 10.000 de abonaţi. Oamenii 

aceia unii au fost aduşi, alţii le-au sugerat, aici e altă discuţie! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

O  astfel de măsură, domnule consilier, nu se poate lua, cred că ştiţi şi 

dumneavoastră că există un act normativ care ne interzice să oprim distribuţia de 

energie termică în sezonul de iarnă. 

Aş dori, în numele colegilor, dacă evident sunteţi de acord, vreau să 

apreciez foarte mult punctul de vedere al colegei Frandeş, cât şi al domnului 

Drăniceanu, în mare s-au spus aceleaşi lucruri, motiv pentru care eu v-aş 

propune, stimaţi colegi din Consiliul Local, să solicităm conducerii Societăţii 

Comerciale Energoterm ca până la şedinţa viitoare ordinară să ne prezinte 

situaţia reală în care se găseşte la acest moment societatea comercială, cât şi 

măsurile pe care dumneavoastră consideraţi că trebuiesc luate pentru sezonul de 

iarnă 2020-2021. 

Măsura pe care o luăm noi în acest moment este strict până în luna 

aprilie, urmând ca din luna octombrie, când reîncepe un alt sezon de iarnă, să ne 

regăsim în această situaţie.  

Trebuie să vedem dacă aveţi nevoie de sprijinul  Consiliului Local şi 

dacă Consiliul Local dispune de fonduri pentru a îmbunătăţi oarecum situaţia 

aceasta.  

Trebuie să reglementăm şi situaţia privind debranşarea celor care 

doresc lucrul acesta. Trebuie să vedem dacă într-o scară de bloc sunt unul sau 

doi consumatori – de exemplu eu locuiesc într-o scară unde suntem doar trei 

consumatori de distribuţie centralizată, continuăm cu acele persoane, putem să le 

oferim ceva în schimb, un ajutor, în sensul acesta. 

Domnul Bâscă Nicuşor – director SC ENERGOTERM S.A. 

In această situaţie, dacă cei unul, doi, trei locatari care au mai rămas 

solicită debranşarea de la sistemul centralizat, debranşarea se face automat, fără 

nici un document! Acolo unde locatarii unui condominiu renunţă în totalitate la 

sistemul centralizat şi nu mai sunt abonaţi, debranşarea se face pe baza unui 

document încheiat cu asociaţia şi cu respectivii cetăţeni, care semnează că 



 22 

renunţă. Nu mai trebuie nici proiect, nici dosar de debranşare. Asta s-a întâmplat 

şi până acum, asta se face. Dar nu pot să debranşez nişte oameni automat. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Vă promit că – şi aici avem o problemă, am primit un mesaj din sală şi 

mulţumesc că mi-aţi adus aminte, este vorba de doamna Zibileanu, pentru că şi 

noi această subvenţie o dăm otova, şi la cei care chiar au nevoie de ea, şi la cei 

care stau cu câte trei-patru maşini la scară şi ceartă primarul că nu sunt locuri 

de parcare. 

 Probabil va trebui să ne gândim la o soluţie, tot executivul Primăriei, în 

care această subvenţie, dacă tehnic lucrurile vor mai fi în picioare, să fie ţintită, 

adică să meargă exact acolo la cei care au nevoie. Şi culmea, cei care critică cel 

mai mult sunt cei cu trei-patru maşini la scară şi îmi asum această afirmaţie, de 

acolo sunt cele mai multe ieşiri. 

 E şi asta o variantă de lucru, de a găsi soluţia legală, e foarte multă 

muncă, un volum de muncă mare, dar se poate ca subvenţia să meargă doar la 

cei care au nevoie. Nu ştiu cât de mult aranjează Energoterm-ul chestia asta, dar 

e o variantă care trebuie luată în considerare. 

Acum, am fost întrebaţi ce am făcut. Am avut tot timpul discuţii, inclusiv 

cu cei de la ALUM, care au avut în repetate rânduri intenţia finanţării unei 

centrale în cogenerare, unde noi puteam fi beneficiari prin furnizarea aburului şi 

agentului termic. Inclusiv acum câteva zile am vorbit cu directorul general 

Dobra, care a zis că vine la începutul lunii februarie, ca să reluăm această 

discuţie. 

A fost într-o perioadă intenţia a cel puţin trei instituţii financiare 

puternice, de a veni pe o soluţie de parteneriat public privat pentru a investi. Ei, 

acest parteneriat public privat a căzut, din păcate, pentru că nu era o formulă 

foarte corectă şi s-au întâmplat multe prostii, ca să spun altfel şi s-a renunţat. 

Deci dacă vreţi modul de a interveni în această chestiune sau interesul 

Primăriei nu a fost aşa, domnule, nu ne interesează! Am tot încercat şi domnul 

Bâscă ştie, cu un concern din Israel, cu un grup de oameni de afaceri din zona 

Constanţa, încă un grup de oameni de afaceri care răspundeau de un concern 

care furniza energie foarte mare, au fost în zona parteneriatului public privat. Nu 

s-a putut.  

Acum înţeleg că există un culoar de finanţare deschis, poate încercăm să 

identificăm o soluţie de a obţine nişte fonduri pe zona aceasta. Deci chiar nu am 

adoptat aşa, o atitudine noncombat sau dolce farniente, că ştiam ce se întâmplă 

cu acest CAF, să găsim o soluţie. 

O să vedem ce se întâmplă în intervalul de timp viitor. Cert este că am 

găsit soluţia asta, slavă Domnului, să scădem facturile şi poate este şi un semnal 

de încurajare pentru cei care au datorii, să-şi plătească datoriile. Nici nu ştiu ce 

să mai zic. Mulţumesc! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 
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Dacă, stimaţi colegi, dacă consideraţi că am epuizat acest subiect, vă 

propun să trecem la vot. 

Supunem  deci la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Lipsă de la vot 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.6, de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020. 

Sunt vizate comisiile de specialitate nr. 1,  3, 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

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

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Am să o rog pe doamna Grădinaru să ne prezinte în ce constă această 

modificare. 

Doamna Grădinaru Daniela -  şef Serviciu Impozite şi Taxe Locale 

Este mai bine spus o clarificare pe înţelesul tuturor. Deci s-a înlocuit 

termenul de “Corsar” de la litera h) cu alte ambarcaţiuni de sport şi agrement, 

care nu sunt prevăzute la intervalul a) şi g).  

A fost o neînţelegere în media on-line şi am consierat necesar să intrăm 

cu această menţiune, să poată înţelege oricine. Adică la punctul 8, mijloacele de 

transport pe apă, la litera h) era:alte ambarcaţiuni de sport şi agrement (gen 

Corsar). Acum am intrat şi am scris: alte ambarcaţiuni de sport şi agrement care 

nu sunt prevăzute la literele a) şi g). 

Deci nicidecum nu se face impozitarea după numele ambarcaţiunii. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Mulţumim frumos pentru aceste precizări. 

Dacă mai sunt şi alte discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru adoptarea proiectului? 

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Lipsă de la vot 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  
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10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind instituirea 

taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1,  3, 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 Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă avem discuţii? 

Cu precizarea că a existat şi o dezbatere publică, la care nu a participat 

niciun agent economic din municipiul Tulcea. 

Dacă nu mai avem alte discuţii, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru adoptarea proiectului? 

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Lipsă de la vot 

5.   Ivanov Ioan Pentru 
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6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de 

muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 

2020. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 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. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă sunt discuţii? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, aş vrea să ştiu câte persoane apte de muncă din 

familiile beneficiare de ajutor social sunt la acest moment. 
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Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială 

La ora actuală avem 30 de dosare de ajutor social, cu 39 persoane. Din 

cele 39 de persoane avem 7 la muncă în folosul comunităţii. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Numai puţin, dacă îmi permiteţi, pentru că şi aici este o confuzie, aşa am 

declarat ieri în spaţiul virtual, eu aş spune din ignoranţă, ca să nu zic altfel! 

Pentru că foarte mulţi ne-au acuzat pe mine sau executivul Primăriei că plătim 

bani la puturoşi, milioane de lei dăm la cei cu ajutor social, în loc cu banii ăştia 

să facem ceea ce ar trebui. Şi au acreditat idea că sunt probabil zeci de mii de 

beneficiari de ajutor social, mai mult sau mai puţin cu dosare legale şi că noi 

dăm bani ăstora. 

 Ca să nu mai spun că este o alienare pe facebook, că te ia cu frisoane 

ce abordări sunt acolo, dar asta este altă discuţie şi este bine  că doamna Vizauer 

a ridicat acest aspect în discuţie, pentru ca să lămurim, cum a spus şi doamna 

Zibileanu Ştefana şi am remarcat şi ieri, când DAPS-ul a inaugurat o locaţie cu 

destinaţie socială şi  felicit Direcţia şi unde a spus: fraţilor, atâţia asistaţi sociali 

sunt! Aceştia, pe care i-a spus doamna Zibileanu, ca să nu mai tot tăvălim 

subiectul ăsta şi să vorbim tot felul de prostii şi de inepţii în spaţiile de 

comunicare, că primarul Hogea şi Primăria dau zeci de milioane la puturoşii 

asistaţi sociali. Ăştia sunt, 39! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă nu mai sunt alte discuţii, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru adoptarea proiectului? 

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  
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10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

local al municipiului Tulcea pentru anul 2020. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1,3, 4, 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. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă avem discuţii? 

Dacă nu  avem alte discuţii, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 
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5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.10, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Protocolului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și 

transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii Publice 

S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale care se 

va încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea 

extinsă a producătorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 161/27.08.2019, prin act adițional. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1,  3, 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. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 
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NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Lipsă de la vot 

 

Punctul nr.11, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 84/20.04.2017 privind aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul 

“REABILITARE ŞI MODERNIZARE REŢEA CANALIZARE STR. BACULUI ŞI 

STR. VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-

economici. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 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. 
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Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă aveţi discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Lipsă de la vot 

 

Punctul nr.12, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/28.06.2018 privind aprobarea 
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Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de 

investiție “REABILITARE IMOBIL, STRADA PĂCII, NR. 83, MUNICIPIUL 

TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă aveţi discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 
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15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Lipsă de la vot 

 

Punctul nr.13, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 296/25.10.2018 privind aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de 

investiție “LUCRĂRI PENTRU OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE 

ISU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor 

tehnico-economici. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă aveţi discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 
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8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Lipsă de la vot 

 

Punctul nr.14, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 259/27.09.2018 privind aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiții 

“LUCRĂRI DE MODERNIZARE A CONSTRUCȚIILOR AFLATE ÎN 

PATRIMONIUL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN VEDEREA OBȚINERII 

AUTORIZAȚIILOR PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU (SEDIUL 

DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, CENTRUL 

MULTIFUNCȚIONAL SOFIA, CANTINA MUNICIPALĂ, CREȘELE NR. 1 ȘI 3, 

CREȘA NR. 6 «DUMBRAVA MINUNATĂ», CREȘA NR. 9 ARABELA)” şi a 

indicatorilor tehnico-economici. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă aveţi discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 15 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 
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NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Lipsă de la vot 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Lipsă de la vot 

 

Punctul nr.15, Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate pentru obiectivul „MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE 

TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN 

ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL 

PUBLIC“ și a indicatorilor tehnico-economici.  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 
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Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă aveţi discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Lipsă de la vot 

 

Punctul nr.16, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

“MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN 

MUNICIPIUL TULCEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE 
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NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC“, COD SMIS 130588 și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 
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15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Lipsă de la vot 

 

Punctul nr.17, Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind 

aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca 

partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – 

autobuze electrice” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, a 

indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de 

Parteneriat și a Protocolului de Asociere privind realizarea în comun a unei 

achiziții publice ocazionale. 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: nr. 5. 

Vă rog să prezentați avizul. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă aveţi discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  
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10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Lipsă de la vot 

 

Puctul nr.18, Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul 

privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 38,00 mp, situat în 

municipiul Tulcea, str. Gării nr. 24, bl. 12, parter în vederea înregistrării în 

cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 
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7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Lipsă de la vot 

 

Punctul nr.19, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SHOWROOM, MAGAZIN PIESE AUTO ȘI 

BIROURI”, intravilan, strada Isaccei, nr. 102 H, T 18, P 226, număr cadastral 

43565, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:  2, 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – avizul este favorabil. Nu am participat la vot nici în 

comisie şi nu voi participa nici în plen, fiind proiectantul. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă aveţi discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 
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3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca      Nu participă la vot 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Lipsă de la vot 

 

Punctul 20, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”CONSTRUIRE HALE”, intravilan, strada Energiei, nr. 27, număr 

cadastral 34418, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:  2, 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil, nu am participat la vot în comisie, nu voi 

participa nici în plen. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă aveţi discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. NUMELE ŞI   VOTUL 
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CRT. PRENUMELE     

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca       Nu participă la vot 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Lipsă de la vot 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.21, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”EXTINDERE ȘI REORGANIZARE SPITAL JUDEȚEAN DE 

URGENȚĂ TULCEA”, intravilan, strada Spitalului, nr. 23 –număr cadastral 

30539, strada Spitalului, nr. 23A – număr cadastral 30765, strada Spitalului, nr. 

23 B – număr cadastral 30552, strada Spitalului, nr. 23 C - număr cadastral 

33978, strada Iuliu Maniu, nr. 30 – număr cadastral 44697, strada Iuliu Maniu, 

nr. 30A – număr cadastral 44696, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    
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Dacă aveţi discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca              Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Lipsă de la vot 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.22, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE GARAJ, PARTER + MANSARDĂ 

LOCUIBILĂ”, intravilan municipiul Tulcea, strada Erou Demetriade, nr. 29, 

număr cadastral 42735, Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:  2, 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 
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Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă aveţi discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca              Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.23, Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de 

selecție pentru membrii Consiliilor de Administrație ale societaților la care 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea este actionar majoritar. 
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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 Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă avem discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

La acest proiect de hotărâre nu voi participa la vot. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.  Ciureanu Constantin Pentru 

3. Drăniceanu Daniel Pentru 

4.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

5.   Ivanov Ioan Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Luca Andaluzia Pentru 

8. Marin Cezar-George Pentru   

9. Marinescu Petre Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica Lipsă de la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca              Pentru 

14. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 
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15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin       Nu participă la vot 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

18 Vizauer Lavinia Pentru 

 

Trecem la punctul 24, Diverse. 

Primul punct de la Diverse este adresa Ansamblului Artistic Baladele 

Deltei, înregistrată cu nr.60/15.01.2020. 

Dacă este cineva de la Balade? 

Prin adresa înaintată se solicită schimbarea din Consiliul de 

Administraţie a domnului dr.Teodorescu Mircea, dumnealui nemaifiind consilier 

local. 

Dacă doriţi, putem lua o pauză, să facem proiect de hotărâre sau venim 

în şedinţa ordinară următoare? Deci în şedinţa următoare vom avea în vedere 

lucrul acesta. 

Următorul punct, adresa Societăţii Spiru Electra S.R.L., prin  

reprezentantul legal Spiru Valentin, înregistrată cu nr.7/23.01.2020. 

Constat prezenţa domnului Spiru. Doriţi să luaţi cuvântul? 

Domnul Spiru Valentin – reprezentantul Societăţii Spiru Electra SRL 

Supun atenţiei Consiliului Local o adresă pe care am formulat-o cu 

privire la existenţa str.Debarcaderului, din zona de est, am mai făcut şi în trecut 

câteva demersuri în sensul acesta, de curând am văzut că zona a fost îngrădită, ni 

s-a rezervat doar un mic spaţiu de acces în firmă, lucru care îmi grevează în mod 

vădit activitatea, cifra de afaceri. 

Acesta a fost motivul pentru care am lansat această adresă, cu speranţa 

sinceră că voi primi o soluţie favorabilă. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Profit de faptul că domnul director Florenţiu Constantin este în sală, vă 

rog frumos, domnul director, dacă aveţi un răspuns pentru domnul Spiru. 

Domnul Constantin Florenţiu – director Direcţia de Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Vreau să vă spun că în acest moment, această stradă face legătura 

dintre str.Digului şi str.Bacului şi poate fi deschisă circulaţiei publice auto şi e 

blocată undeva în  zona str.Bacului şi aici, în zona str.Digului. 

Eu i-am promis ferm domnului Spiru că în cel mai scurt timp voi avea o 

măsurătoare topocadastrală, efectiv să măsurăm suprafaţa acestei străzi, voi 

debloca, voi inscripţiona la capete denumirea străzii. Mă refer la lucrările DIAP-

ului. 

Domnul Spiru Valentin – reprezentantul Societăţii Spiru Electra SRL 
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Aş vrea, dacă îmi permiteţi, să fac un mic istoric. In anii 2007-2008, în 

urma unei hotărâri de Consiliu Local, zona aceea a fost parcelată şi s-a 

organizat licitaţie cu scopul de a dezvolta zona pentru agenţii economici şi spaţii 

comerciale. Am fost unul dintre nefericiţii câştigători ai acelei mlaştini, pe care a 

trebuit să o reamenajez, sub rezerva că prin caietul de sarcini autorităţile locale 

se angajau să modernizeze zona, să facă străzi, scuare ş.a.m.d. 

Am luat de bune condiţiile vitrege de încheiere a contractului de 

concesiune a terenului, am câştigat după o luptă cu mulţi competitori, am semnat 

contractul de concesiune şi am trecut la îndeplinirea sarcinilor pe care mi le 

asumasem prin contract, respectiv într-un an de zile să ridic un spaţiu comercial 

şi să-mi desfăşor activităţi comerciale. 

Trec peste faptul că acel spaţiu concesionat aproape că îl cumpăram în 

fiecare an, după câţiva ani, tot în urma hotărârii Consiliului Local, am reuşit să îl 

cumpăr, să devin proprietar, domnul primar cunoaşte foarte bine situaţia din 

zonă, ori de câte ori am avut ocazia să mă întâlnesc cu dânsul am solicitat 

respectarea angajamentelor din caietul de sarcini, în fiecare primăvară primeam 

promisiuni că în cursul verii se vor rezolva, în toamnă veneam şi îi readuceam 

aminte că a trecut vara, la un moment dat am avut şi un semn de acces interzis la 

capul digului, ceea ce îmi împiedica şi mai grav activitatea, am avut câteva 

contracte cu firme din Occident, pe care din păcate le-am pierdut, neputând să le 

duc la îndeplinire, răspunsul era că pe mine nu mă opreşte nimeni dacă circul pe 

dig, omiţându-se faptul că eu nu mergeam să mă culc şi să mă duc la pensiune 

acolo, mergeam să desfăşor activităţi comerciale şi toţi furnizorii şi clienţii mei 

mă întrebau cum ajung pe str.Debarcaderului. 

Am primit certificat de adresă, ca să mă pot înregistra la Registrul 

Comerţului, în schimb strada în fizic nu există. Ceea ce auziţi acum că e 

platformă frumos amenajată, mă rog, nu ştiu în ce măsură poate fi vorba de o 

stradă. 

Ori de câte ori am încercat să găsesc înţelegere şi bunăvoinţă, nu să mi 

se facă un favor, ci să se respecte angajamentul din caietul de sarcini, am avut 

surprize să mă trezesc cu organele de control. 

Eu am încercat să apăr nu numai interesul meu, fiind şi reprezentant al 

mediului de afaceri, m-am prezentat şi în comisia de dialog social la Prefectură, 

încercând să salvez o situaţie în zonă, mărturisesc că nu am găsit înţelegere 

niciunde. 

Prefer să mi se spună ferm în faţă: se poate să ni se ofere condiţii 

decente în zonă, pentru a ne desfăşura activitatea comercială acolo sau nu? Aşa 

cum au renunţat şi alţii acolo, probabil că încet-încet va trebui să renunţ şi eu. 

Dacă aşa se înţelege să se încurajeze mediul de afaceri în municipiul Tulcea, îmi 

pare rău. 

Am avut chiar o situaţie penibilă când partenerii mei din Germania, 

fiind la mine în birou mă întrebau: de ce ţi-ai făcut biroul aşa vitrat, altfel nu se 
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vedea mizeria din municipiul Tulcea? Am spus că e o situaţie temporară, 

bănuiesc că autorităţile vor lua măsuri, iar atunci când am apelat la autorităţile 

locale, în ciuda faptului că la capul digului există un panou, unde scrie că orice 

activităţi sau deversări de deşeuri menajere acolo vor fi penalizate, amendă, cu 

hotărâre de Consiliu Local, eu personal cu resursele mele am luat măsurile care 

am considerat că trebuiesc luate, dar am nevoie de înţelegere, sprijin, nu ştiu! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Ii înţeleg supărarea domnului Spiru, a dramatizat puţin lucrurile, pentru 

că pe domnia sa nu l-a obligat nimeni să meargă acolo, iar faptul că a plătit în 

fiecare an, a fost o licitaţie, atât a oferit dânsul la vremea respectivă, a şi spus că 

a fost o competiţie acerbă, aici nu mai e supărarea în dreptul nimănui, atât a 

oferit la licitaţie, cu atât a luat dânsul terenul respectiv, în speranţa că lucrurile 

vor intra pe făgaşul pe care şi-l doreşte orice agent economic. 

Acum, nu ştiu dacă acele contracte pe care domnia sa le invocă cu 

Occidentul le-a pierdut din cauza aceasta, să spunem că aşa este. 

Se aruncă mizerie acolo într-un tertip neaoş balcanic, pe care îl ştim cu 

toţii, nu salariaţii Primăriei în frunte cu primarul a aruncat acolo deşeurile, 

evident că reacţia este de a pune panou, colegii de la Servicii Publice, împreună 

cu Poliţia Locală a trebuit să vegheze acest lucru să nu se mai întâmple, nu ştiu 

la ce organe de control făcea domnia sa referinţă şi insinuând cumva că le-a 

trimis executivul Primăriei, Garda de Mediu nu este în subordinea Primăriei, ar 

fi bine să fim exacţi, să nu ducem discuţiile aşa, într-o zonă generală. 

Cu alte cuvinte, dânsul reclamă existenţa unui drum, în sensul că noi 

trebuie să ne implicăm să facem un drum, aşa cum am procedat şi pe aleea 

Serelor, unde a fost un caz similar, cineva a spus că nu are acces la proprietate, 

probabil că chestiunea aceasta l-a încurajat şi pe domnul Spiru, ceea ce nu e rău. 

Chiar dacă spune domnul Florenţiu că va degaja de resturi menajere şi de moloz, 

pe care tot cetăţenii municipiului Tulcea le aruncă, nu personalul Primăriei, nu 

rezolvă problema, acolo va trebui creată o infrastructură rutieră aşa cum trebuie. 

S-a înţeles, este în regulă, o să vedem ce se poate face. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, la materialul depus de domnul Spiru este şi o 

Hotărâre a Consiluilui Local nr.37 din martie 2015, prin care se aprobă un DALI 

pentru obiectivul refacere îmbrăcăminte rutieră strada Debarcaderului. Din 

păcate nu este nimeni de la Gospodăria Municipală, avem un DALI aprobat, ce s-

a întâmplat mai departe? 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Este doamna Verban Carmen. O să verifice, domnul Spiru, sunt convinsă 

că veţi primi şi un răspuns în scris, aveţi şi declaraţia, ca să zic aşa, a domnului 

director al Direcţiei de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu, o să vedem de ce 

nu s-au pus în aplicare aceste hotărâri şi ce este de făcut acolo şi dacă într-
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adevăr lucrurile sunt aşa cum ne-aţi spus dumneavoastră. Eu ştiu că sunt aşa, dar 

vreau să mai verificăm o dată, ca să nu fie discuţii. 

Următorul punct de la Diverse, adresa Asociaţiei de Protecţia 

Consumatorilor şi Mediului „Cactus” înregistrată cu nr.8/27.01.2020. 

Aşa cum bine ştiţi, aproape fiecare şedinţă ordinară este tapetată de 

câte o sesizare sau adresă de la această asociaţie. Acum se revine asupra 

solicitării privind acordarea unui spaţiu pentru sediul social, domnului Rusu i s-a 

adus de nenumărate ori la cunoştinţă şi în scris, şi în plenul şedinţei că nu avem 

şi nu dispunem de un astfel de spaţiu, motiv pentru care cred că, domnul Rusu, ar 

trebui să încetaţi cu astfel de solicitări, pentru că sunt deja vreo 7 ani de când 

ştiu eu că veniţi şi solicitaţi acelaşi lucru. Şi vi s-a explicat că nu dispunem de un 

astfel de spaţiu. 

Aţi enumerat nişte spaţii, am să vă dau un singur răspuns, de exemplu la 

imobilul din Tulcea, str.Păcii, nr.83, care este fosta Judecătorie Tulcea, dacă aţi 

fi fost atent aţi fi sesizat că noi am aprobat un proiect care vizează modernizarea 

acestui sediu şi care este dat prin Hotărâre de Guvern cu o destinaţie precisă şi 

anume sediu pentru Serviciul Taxe şi Impozite ce aparţine de Primăria 

Municipiului Tulcea. 

Mai există o adresă, tot de la aceeaşi asociaţie a consumatorului, 

înregistrată pe data de 28.01.2020, cu nr.9, în care contestă o dispoziţie, dar 

lucrul acesta puteţi dumneavoastră să-l faceţi în instanţă, nu Consiliul Local 

dispune lucrul acesta. 

Domnul Rusu Vasile - Asociaţia de Protecţia Consumatorilor şi 

Mediului „Cactus” 

Ieri mi-au ridicat maşina, fără să lase nici o adresă, nici un proces-

verbal de ridicare! Că e dispoziţia primarului!  

Maşina nu e părăsită, maşina nu e abandonată! Plătesc impozit pe 

numele meu, s-a ridicat abuziv! Conform legii nu aveau voie să o ridice. Maşina 

este a asociaţiei, cu contract de sponsorizare! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dumneavoastră începând din 2015, pentru că am documentele aici, aţi 

primit de nenumărate ori înştiinţare că aveţi această maşină abandonată, în 

primul rând a fost poziţionată pe un sens interzis de circulaţie şi este din 2015 în 

acelaşi loc, nemişcată. Deci s-a procedat exact legal, dar dumneavoastră aveţi 

acest drept să vă adresaţi organelor competente şi să faceţi o astfel de sesizare, 

plângere ş.a.m.d. 

Domnul Rusu Vasile - Asociaţia de Protecţia Consumatorilor şi 

Mediului „Cactus” 

Mai este încă o cerere! Mai e adresa 5/22 ianuarie. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Domnul Rusu, noi avem două solicitări din partea dumneavoastră, le-am 

dat curs în cadrul şedinţei. 



 50 

Dacă mai sunt şi alte discuţii la Diverse? 

Domnul primar Hogea Constantin 

A propos de faptul că s-a invocat Poliţia Locală, profit de ocazie să vă 

prezint noul director general al Poliţiei Locale, în persoana domnului Grigore 

Alexandru, proaspăt absolvent al concursului, ca să spunem aşa, evident 

secondat în continuare, cât va permite legea, de domnul director general adjunct, 

domnul Stănică. 

Ii doresc succes în noua activitate, extrem de grea şi de complexă de 

altfel, dar sper că aşa cum îl ştim noi şi cu tinereţea care îl caracterizează, va 

face faţă acestei provocări! 

Domnul consilier Marin Cezar 

Am o rugăminte, conform Legii 215, la şedinţele ordinare documentaţia 

– deci documentele trebuiesc puse la dispoziţia consilierilor cu minim cinci zile 

înainte. 

Rugămintea mea este chiar să se respecte legea! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Cu precizarea că acum este noul Cod administrativ, dar lucrul acesta 

absolut toţi colegii din Consiliul Local l-au solicitat executivului de fiecare dată, 

aşa este, de multe ori avem proiecte de hotărâri aduse cu o zi înainte de şedinţa 

ordinară, cred că nu este cu rea intenţie. 

Dacă nu mai sunt  alte discuţii, declar închisă şedinţa ordinară, o zi 

bună! 
 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      SECRETARUL GENERAL 

VICEPRIMNAR,                                            AL   MUNICIPIULUI TULCEA 

       

                                             

          LUCA ANDALUZIA                                                    Jr.BRUDIU MARIA 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2ex/EE 

 


