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JUDEŢUL TULCEA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA  

 

 

 

 

 

 

 

                                         PROCES-VERBAL 

   

Incheiat astăzi, 13 ianuarie 2020, ora 15,00 în  şedinţă  

extraordinară  publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul 

Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către primarul municipiului Tulcea, 

dr.ing.Hogea Constantin, în baza dispoziţiilor art. 133, alin. (2) lit. a), art. 

134, alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 138,  

alin. (1), art. 155, art. 196, alin. (1) lit. b),  art. 197,  alin. (4) și art. 198 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, prin Dispoziţia nr.7/09.01 2020 şi adusă la cunoştinţă 

publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 15 consilierii locali (din totalul de 20 consilieri 

locali în funcţie). 

Lipsesc motivat domnii consilieri Drăniceanu Daniel,  Mergeani 

Ana Elena, Pavel Viorica, Spunoae Ionuţ, Stefan Ionuţ Paul. 

La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, primar al 

municipiului Tulcea,  doamna Luca Andaluzia şi domnul Marinescu Petre,  

în dubla calitate de consilieri şi viceprimari ai municipiului Tulcea, 

doamna Brudiu Maria, secretar general al municipiului Tulcea. 

 Sunt prezenţi: doamna Antonescu Alina, director Direcţia 

Economică, doamna Verban Carmen, şef Serviciu Gospodărie Municipală, 

directorii direcţiilor din subordinea Consiliului Local invitaţi în legătură 

cu ordinea de zi, reprezentanţi ai mass-mediei locale. 
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Doamna Brudiu Maria – secretar general al municipiului Tulcea 

Vă rog să faceţi propuneri pentru preşedintele şedinţei 

extraordinare de astăzi. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

O propun pe doamna viceprimar Luca Andaluzia. 

Doamna Brudiu Maria – secretar general al municipiului Tulcea. 

Mai sunt şi alte propuneri? 

Supun la vot propunerea doamnei consilier Vizauer Lavinia 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 15 voturi „pentru”) a fost aprobată preşedintă 

de şedinţă doamna viceprimar Luca Andaluzia. 

Doamna preşedintă, vă rog să preluaţi conducerea şedinţei. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia – preşedinta de şedinţă 

Declarăm deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea de astăzi,  13 ianuarie  2020. 

Pe ordinea de zi avem 4 puncte. 

Primul punct a fost alegerea preşedintelui de şedinţă. 

Punctul nr.2 – Proiect de hotărâre pentru validarea modificărilor 

efectuate prin Dispoziţia Primarului Municipiului Tulcea 

nr.1724/23.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Municipiului Tulcea pe anul 2019. 

Punctul nr.3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 

colectare separată, transport şi sortare pentru deşeurile de hârtie, metal, 

plastic şi sticlă din deşeurile municipale. 

Punctul nr.4 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea contractului de delegare a gestiunii Serviciilor Publice de 

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

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea şi societatea Servicii 

Publice S.A, prin act adiţional. 

Dacă sunt completări la ordinea de zi?  

Dacă nu sunt  completări, supun la vot ordinea de zi aşa cum a 

fost stabilită. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 15 voturi „pentru”), ordinea de zi a fost 

aprobată. 

Intrăm în ordinea de zi. 

Trecem la punctul nr.2 – Proiect de hotărâre pentru validarea 

modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului Municipiului Tulcea 
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nr.1724/23.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Municipiului Tulcea pe anul 2019. 

O rugăm pe doamna director să ne facă precizările de rigoare. 

Doamna Antonescu Alina – director economic 

Prin Hotărârea Guvernului 971 s-a alocat municipiului Tulcea 

suma de un milion lei, reprezentând sume defalcate din taxa pentru 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

In luna decembrie, conform art.82 din Legea 273,  s-a rectificat 

bugetul prin Dispoziţia Primarului. Aceşti bani au fost repartizaţi SC 

ENERGOTERM pentru plata subvenţiei şi acum validăm cumva  dispoziţia 

dată pentru rectificarea bugetului din 24.12.1019. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Deci în aceasta constă toată rectificarea. 

Au fost vizate 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 dintre dumneavoastră doreşte cineva să pună întrebări sau 

dacă aveţi de făcut comentarii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 15 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

Punctul nr.3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 

colectare separată, transport şi sortare pentru deşeurile de hârtie, metal, 

plastic şi sticlă din deşeurile municipale. 

Rog colegii de la Gospodăria Municipală sau Servicii Publice să 

ne prezentaţi pe scurt. 

Domnul Casian Feodor – contabil şef SC SERVICII PUBLICE S.A 

Am negociat un tarif mai bun, nu implică cu nimic U.A.T.-ul 

Tulcea acest tarif, il obţinem de la valorificatori. 
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Domnul primar Hogea Constantin 

Sunteţi un bun negociator! 

Domnul consilier Şacu Stere 

Inseamnă că puteţi să mai reduceţi taxa de habitat. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

La acest proiect sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local nr.1, 3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar   Luca Andaluzia 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 15 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

Punctul nr.4 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea contractului de delegare a gestiunii Serviciilor Publice de 

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

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea şi societatea Servicii 

Publice S.A, prin act adiţional. 

Vă rog să ne prezentaţi pe scurt. 

Doamna Verban Carmen – şef Serviciu Gospodărie Municipală 

Contractul cu SC SERVICII PUBLICE  a fost prelungit prin două 

acte adiţionale, iar acum nu se mai poate face prelungirea, drept pentru 

care am procedat la întocmirea unei noi proceduri care constă în  studiu, 

execuţie caiet de sarcini şi contract în vederea încheierii unui nou contract 

de delegare. 

Pentru că această procedură a întârziat şi suntem în derularea ei, 

trebuie să mai prelungim vechiul contract, acesta despre care este vorba, 

până la încheierea noului contract. 

Doamna viceprimar   Luca Andaluzia 

Fără alte modificări. 
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Doamna Verban Carmen – şef Serviciu Gospodărie Municipală 

Da, fără alte modificări. Contractul iniţial. 

Doamna viceprimar   Luca Andaluzia 

La acest proiect de hotărâre sunt sesizate pe fond comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local nr.1, 3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar   Luca Andaluzia 

Dacă aveţi întrebări, discuţii, completări? 

Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 15 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

Ordinea de zi a fost parcursă. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Numai puţin, dacă îmi permiteţi, vreau să profit de ocazie şi să-l 

rog pe directorul economic, pentru că s-a creat o mică confuzie aşa, să 

spunem pe anumite posibilităţi electronice de informare legat de taxa 

hotelieră, confuzie asumată de altfel de semnatar, în care s-a spus că iată, 

Primăria Tulcea are o taxă hotelieră şi în plus mai vine şi cu o taxă de 

promovare a turismului, ceea ce este fals, e ca la radio Erevan, nu numai 

că nu avem două taxe, ci că una din ele nici măcar n-am perceput-o în 

ultimii trei ani! 

Voiam să daţi o mică explicaţie, doamna director, ca să se 

înţeleagă totuşi că nu percepem şi taxă hotelieră şi taxă de promovare a 

turismului, este taxa hotelieră cu care revenim după vreo trei ani de zile, 

pentru că din considerente – am spus să nu punem oarecare presiune pe 

ceea ce înseamnă turismul, am eliminat-o, dar este un moment acum de a 

reveni cu această taxă hotelieră de 1%, chestiune pentru care o să avem o 

întâlnire publică şi cu hotelierii, şi cu toţi cei care sunt interesaţi, dar 

nicidecum nu există o taxă dublă, deci este şi taxă hotelieră şi taxă de 

promovare a turismului, îmi pare rău că s-a creat confuzia asta şi practic 
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din partea unui domn care a şi lucrat prin instituţii şi cam ştie cum stau 

lucrurile! 

Doamna Antonescu Alina  - director economic 

Taxa hotelieră a fost instituită până la 31 decembrie 2015 pe 

Codul fiscal. Incepând cu 1 ianuarie 2016, Codul fiscal s-a modificat şi nu 

a mai fost prevăzută obligativitatea instituirii unei taxe hoteliere şi atunci 

am sistat şi noi taxa hotelieră.  

Până în prezent, de la 1 ianuarie 2016 şi până la 1 ianuarie 2020, 

această taxă nu a fost instituită pentru a fi colectată de la hotelieri. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Nu numai că nu s-a plătit, nu a existat o hotărâre de Consiliu 

Local care să prevadă o astfel taxă. 

Doamna Antonescu Alina  - director economic 

Şi ar fi trebuit pentru instituirea acestei taxe  să mergem pe Legea 

273/2006, care ne zicea că se pot  institui taxe speciale pentru funcţionarea 

anumitor servicii. 

Din acest motiv, urmare discuţiilor pe care le-am avut şi cu domnii 

consilieri locali în comisiile de specialitate, am hotărât ca de la 1 ianuarie 

2020 să instituim această taxă, în conformitate cu prevederile Legii 273, 

pentru promovarea turismului. Adică din sumele pe care le vom colecta la 

bugetul local, achiziţionăm materiale pentru promovarea municipiului 

Tulcea. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Deci confuzie sau nu, au considerat că noi avem şi taxa hotelieră 

care operează în background şi iată că mai inventăm încă o taxă de 

promovare a turismului, ceea ce este fals. 

Deci nu există două taxe, este o singură taxă care în  ultimii ani 

nici măcar nu a fost percepută, de 1% şi pe care am propus-o de la 1 

ianuarie 2020. Şi care va fi pusă în dezbatere publică. Vom avea şi o 

invitaţie la nivelul de a informa hotelierii ş.a.m.d.  Asta ca să nu apară 

deja declaraţii, prinşi de frisoanele precampaniei, deja unii să înceapă să 

facă declaraţii că iată ce face Primăria! In plus, toate oraşele o au, iar noi 

chiar am şi renunţat la ea nişte ani de zile. 

Am dorit să eliminăm şi confuzia aceasta şi să prevenim eventual 

abordări neinspirate. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Şi nu o plătesc cetăţenii municipiului Tulcea. 
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Mai sunt alte discuţii? 

Declar închisă şedinţa, vă mulţumesc! 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETARUL GENERAL 

              VICEPRIMAR,                                       AL  MUNICIPIULUI TULCEA, 

 

          LUCA ANDALUZIA                                            Jr.BRUDIU MARIA 
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