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                                         PROCES-VERBAL 

   

Incheiat astăzi, 31 martie 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, cu modificările și completările 

ulterioare, prin Dispoziţia nr. 320/25 martie 2020 şi adusă la cunoştinţă publică 

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

Sunt prezenţi 18 consilieri locali (din totalul de 20 consilieri locali în 

funcţie). 

Lipseşte domnul viceprimar Marinescu Petre. 

Intârzie la şedinţă domnul consilier Tudor Marian. 

La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, primar al municipiului 

Tulcea, doamna Luca Andaluzia, în dubla calitate de consilier şi viceprimar 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. 
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Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna viceprimar Luca 

Andaluzia. 

 Doamna viceprimar Luca Andaluzia – preşedintă de şedinţă 

 Bună-ziua! 

Declar deschisă şedinţa de astăzi, 31 martie 2020. 

La ordinea de zi în forma propusă de executiv, aşa cum aţi observat, mai 

avem o completare, deci ordinea de zi este formată din 32 puncte şi punctul 

„Diverse”. 

Sunt şi alte propuneri pentru ordinea de zi?  

Supun la vot ordinea de zi în forma completată.  

- Ordinea de zi supusă aprobării este următoarea: 

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

Municipiului Tulcea din data de 20 februarie 2020. 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de 

îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 18 martie 2020. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

al municipiului Tulcea pe anul 2020. 

- inițiatori consilierii locali Drăniceanu Daniel, Luca Andaluzia, Marin 

Cezar-George, Suhov Anca, Țiu Gabriel-Dorin și Vizauer Lavinia 

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

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Spitalul 

Județean de Urgență Tulcea în vederea creșterii calității serviciilor medicale la 

nivelul comunității locale. 

- inițiatori consilierii locali Drăniceanu Daniel, Luca Andaluzia, Marin 

Cezar-George, Suhov Anca, Țiu Gabriel-Dorin și Vizauer Lavinia 

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

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2020. 

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

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

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de plată, prevăzute în 

contractele de concesiune, închiriere, parcări de reședință încheiate de 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Direcția de Întreținere și 

Administrare Patrimoniu cu scadență în perioada stării de urgență, până la 

data de 30.06.2020. 

- inițiator consilier local, Luca Andaluazia 

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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumul 

acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul  
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şcolar 2019-2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 235/28.11.2019. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul 

local al Municipiului Tulcea pe anul 2020, pentru acordarea unei subvenții 

Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență 

socială. 

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

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

9. Proiect de hotărâre hotărâre privind alocarea sumei de 16.200 lei din 

bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2020, pentru acordarea unei 

subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență 

social. 

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

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, 

transportul, depozitarea şi procesarea la rampa ecologică a deşeurilor rezultate 

din construcții și demolări din municipiul Tulcea pentru persoane fizice și 

juridice în cantități mai mici sau egale cu 1 tonă și mai mari de 1 tonă. 

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

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

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe 

rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE 

LTE SISTEM RUTIER STR. TUDOR VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL 

TULCEA”. 

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru 

terenul în suprafaţǎ de 2.053,21 mp, identificat cu numărul cadastral 43237, 

carte funciară nr. 43237, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, 

str. Prislav, nr. 173 și vânzarea acestuia cu exercitarea dreptului de preemțiune, 

prin negociere directǎ către societatea BYA INVEST  S.R.L.. 

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

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru 

terenul în suprafaţǎ de 1.906 mp, identificat cu numărul cadastral 45520, carte 

funciară nr. 45520, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. 
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Isaccei, nr. 2, colț cu str. Grigore Antipa FN și vânzarea acestuia cu exercitarea 

dreptului de preemțiune, prin negociere directǎ către societatea Complex Delta  

S.R.L. 

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

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru 

terenul în suprafaţǎ de 2.904 mp, identificat cu numărul cadastral 40431, carte 

funciară nr. 40431, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. 

Atelierelor nr. 5A, fostă str. Prislav FN și vânzarea acestuia cu exercitarea 

dreptului de preemțiune, prin negociere directǎ către societatea PRONAUTICA  

S.R.L. 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în 

suprafață de 1870 mp - lotul nr. 2, situat în Tulcea, strada 1848 nr. 14 A, 

identificat prin Carte Funciară nr. 40303, număr cadastral 40303 și darea 

acestuia în folosință gratuiță Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru 

realizarea obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii prin 

programul ANL”. 

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

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

16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în 

suprafață de 1870 mp - lotul nr. 3, situat în Tulcea, strada 1848 nr. 14 A, 

identificat prin Carte Funciară nr. 40304, număr cadastral 40304 și darea 

acestuia în folosință gratuiță Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru 

realizarea obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii prin 

programul ANL”. 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în 

suprafață de 3037 mp - lotul nr. 5, situat în Tulcea, strada 1848 nr. 14 A, 

identificat prin Carte Funciară nr. 40306, număr cadastral 40306 și darea 

acestuia în folosință gratuiță Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru 

realizarea obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii prin 

programul ANL”. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 4, 5. 
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18. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 134 mp, situat în municipiul 

Tulcea, strada Mahmudiei nr. FN, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

19. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 41.863,97 mp, situat în Tulcea, 

zona urbană Vărărie Tulcea, cu destinația de depozit închis de deșeuri 

nepericuloase și atribuirea acestuia în administrare societății Servicii Publice 

S.A. Tulcea, pentru monitorizarea postînchidere a depozitului. 

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

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII 

COMERCIALE/PRESTĂRI SERVICII”, extravilan, T 23, P 355, număr 

cadastral 5951/4, Tulcea, a  Regulamentului Local de Urbanism aferent și 

introducerea în intravilanul Municipiului Tulcea, ca trup izolat “B.D.”, a 

suprafeţei de 1.667 mp. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL RESTAURANT «CASA 

DOBROGEANĂ»”, intravilan municipiul Tulcea, strada Isaccei, nr. 125, număr 

cadastral 39213, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE FERMĂ VACI - GRAJD, PLATFORMĂ GUNOI, BAZIN 

DEJECȚII, FÂNARE, HALĂ PROCESARE + VESTIARE, SPAȚIU BIROURI + 

COMERCIALIZARE ȘI PUȚ FORAT”, extravilan, T 33 P 662 - N.C. 42312, T 

33 P 651 – N.C. 42206, T 33 P 660 – N.C. 42244, T 33 P 653 - N.C. 42200, 

Tulcea, a  Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în 

intravilanul Municipiului Tulcea, ca trup izolat “AGRO ZOO FANTASIFARM”, 

a suprafeţei de 31.000 mp. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE”, 

intravilan, strada Isaccei, F.N., T 20, A 288, lot 2 - număr cadastral 43795 și lot 

3 - număr cadastral 43796, Tulcea și  a  Regulamentului Local de Urbanism 

aferent. 

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  
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Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 108/30.05.2019 privind aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE FABRICĂ DE MOBILĂ”, extravilan 

municipiul Tulcea, T43/1000, P 652, număr cadastral 35459, Tulcea, a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilanul 

municipiului Tulcea, ca trup izolat „FM-EVMAN” a suprafeței de 5.770,00 mp. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului privind 

amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Tulcea”. 

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

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

26. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Tulcea ca 

membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A. și acordarea unui mandat 

Primarului Municipiului Tulcea, dr. ing. Hogea Constantin, să reprezinte 

Municipiul Tulcea în relaţiile contractuale ce derivă din aceasta. 

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

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă 

publică al Municipiului Tulcea. 

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

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei cuprinzând 

reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tulcea 

pentru anul școlar 2019 – 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 162/27.08.2019, modificată și completată prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 231/31.10.2019 și prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 245/28.11.2019. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției 

de Asistență și Protecție Socială, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 87 din 29.03.2018. 

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

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

30. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială 

Tulcea în anul 2019. 

31. Diverse. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.13/13.02.2015 privind stabilirea 
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unor măsuri deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă şi a 

formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local 

şi aprobarea modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă, materializate 

în produsel alimentare şi de igienă strictă necesitate pentru persoanele singure, 

familii aflate în izolare, autoizolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de 

limitare a răspândirii COV ID-19. 

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

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Cu 18 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi. 

Intrăm în ordinea de zi. 

Primul punct de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 20 februarie 

2020. 

Dacă avem discuţii? 

Dacă nu, supun  aprobării dumneavoastră procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Mulţumesc, procesul-verbal a fost adoptat cu 18 voturi „pentru”. 

Punctul 2 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

din data de 18 martie 2020. 

Dacă aveţi  discuţii pe marginea prcesului-verbal? 

Dacă nu sunt, supun  aprobării dumneavoastră procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Procesul-verbal a fost adoptat cu 18 voturi „pentru”. Mulţumesc frumos! 

Punctul 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea pe anul 2020. 

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

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

- A venit domnul consilier Tudor Marian. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă aveţi discuţii pe marginea proiectului? 

Dacă nu, vă rog să-mi permiteţi să fac câteva precizări privind iniţierea 

acestui proiect de hotărâre. 

Aşa cum bine ştim cu toţii, ne găsim într-o situaţie fără precedent,  în acest 

sens am considerat foarte oportun să venim în sprijinul Spitalului Judeţean 

Tulcea şi, evident, în sprijinul locuitorilor municipiului şi judeţului Tulcea, 
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astfel încât s-a făcut o rectificare de buget, ca o parte din sumele destinate 

activităţilor socio-economice, sportive care se derulează în fiecare an în 

municipiul Tulcea să fie redirecţionate către Spitalul Judeţean şi în acest sens 

să poată fi achiziţionate trei ventilatoare pentru utilizarea în terapie intensivă, 

ştim cu toţii că locuitorii municipiului Tulcea beneficiază de acest ajutor al 

Spitalului Judeţean, de  servicii medicale în proporţie foarte mare. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind asocierea 

Municipiului Tulcea cu Spitalul Județean de Urgență Tulcea în vederea creșterii 

calității serviciilor medicale la nivelul comunității locale. 

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 Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Vă rog, dacă sunt intervenţii? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru modificarea 

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. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

V-aş ruga pentru informarea opiniei publice, doamna director să ne 

prezentaţi în ce constă acest proiect. 

Doamna Grădinaru Daniela – şef Serviciu Impozite şi taxe locale 
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Această modificare constă în prelungirea sau modificarea termenului de 

plată care este 31 martie şi se prelungeşte până la 30 iunie pentru taxa de 

habitat şi taxa de tratare mecano-biologică.  

Având în vedere că a apărut Ordonanţa 29 care prorogă termenul de 31 

martie pentru impozitul pe clădiri, impozitul pentru mijloace de transport şi 

impozitul pe teren la 31 iunie, s-a considerat necesară şi adoptarea acestei 

hotărâri de Consiliu Local privind modificarea termenului de plată la 31 iunie 

şi pentru taxa de habitat şi taxa de  tratare mecano-biologică. 

Având în vedere această modificare, deci se prelungeşte termenul la 31 

iunie, se păstrează şi bonificaţia acordată de 6%. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Mulţumesc foarte mult, sunt foarte utile aceste precizări. 

Mai sunt alte discuţii? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind prelungirea 

termenelor de plată, prevăzute în contractele de concesiune, închiriere, parcări 

de reședință încheiate de Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Direcția 

de Întreținere și Administrare Patrimoniu cu scadență în perioada stării de 

urgență, până la data de 30.06.2020. 

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 Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă sunt discuţii? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Deci se prelungeşte termenul de plată în sensul că nu se calculează pe 

această perioadă penalităţi şi majorări, nu? 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Deci pe această perioadă se va stopa calculul privind penalităţile la debitul 

aferent anului în curs. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Bun, penalităţile la debitul aferent anului în curs. Şi pentru debitele 

anterioare? 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Şi la soldul anilor precedenţi. 
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Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

In proiectul de hotărâre nu am văzut nimic de acest gen. Va fi destul de 

greu să puneţi în practică, modalitatea clară în care urmează să se calculeze pe 

programul dumneavoastră ar fi trebuit să fie destul de clară şi în proiectul de 

hotărâre. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Vă rog să faceţi propuneri. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Nu, cine a iniţiat proiectul... 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Eu am iniţiat proiectul, dar este menţionat şi în expunerea de motive se 

spune foarte clar şi care este impactul, pentru că într-adevăr va fi un impact 

negativ prin prelungirea aceasta a plăţii la contractele de parcări de reşedinţă. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Este foarte corectă iniţiativa dumneavoastră, nu am absolut nimic 

împotriva ei, ideea este: practic ce se  va întâmpla! Adică se vor stopa 

majorările care sunt la aceste sume strict pe perioada de urgenţă inclusiv 

pentru ceea ce au, datoriile anterioare sau doar pentru aceste trei luni. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Fac precizarea că pe perioada stării de urgenţă se va stopa calculul privind 

penalităţile la debitul aferent anului în curs, cât şi la soldul anilor precedenţi, 

ce va opera de la data de 31 martie 2020, până la data de 30.06.2020. Doar pe 

durata stării de urgenţă. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă îmi permiteţi, asta să se elimine sau să se renunţe şi la penalităţile 

întregului sold, cred că îngroapă de tot DIAP-ul şi nu ştiu dacă e în regulă şi eu 

vreau să întreb DIAP-ul dacă chiar a înţeles ce are de făcut, că îi văd privirea 

nedumerită a domnului Constantin Florenţiu, să-l întreb dacă conform acestui 

proiect de hotărâre, bine-venit de altfel, ştie exact ce are de făcut. 

Iar în opinia mea penalităţile – se poate renunţa doar la soldul anului 

precedent. Că dacă ne ducem la penalităţile din urmă, care constituie totuşi 

nişte sume importante, îngropăm de tot DIAP-ul. Şi aşa deabia mai suflă. 

Domnul Florenţiu, dacă aţi înţeles exact ce aveţi de făcut? 

Domnul Constantin Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Vom ţine cont şi de comunicatele militare ce vor veni, poate cu o altă 

hotărâre se va reveni cu o altă precizare, acum depinde de situaţia… 

Domnul primar Hogea Constantin 

E clar, nu ai înţeles! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, pot să fac o completare în sensul că prelungirea la 

plată va fi operabilă doar pentru acei debitori, scrie lucrul acesta şi în proiect, 
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doar pentru acei debitori care fac dovada prin documente justificative a 

imposibilităţii resurselor financiare, respectiv: să prezinte documentul 

justificativ emis de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, 

adică certificatul de situaţii de urgenţă şi în cazul debitorilor persoane fizice ale 

căror contracte de muncă au fost suspendate în perioada stării de urgenţă sau 

se află în şomajul tehnic, prin prezentarea deciziei de şomaj tehnic. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, eu din ce am înţeles din acest proiect de hotărâre, se 

suspendă, se prelungeşte termenul de plată a redevenţei cu scadenţă în perioada 

stării de urgenţă. Deci acele contracte care au termen de plată lunar sau 

trimistrial ori semestrial, dacă se va ajunge în situaţia aceasta, pentru acestea 

se prelungeşte termenul de plată fără a fi calculate penalităţi, până la 

30.06.2020. Cine a avut scadenţa la 30 decembrie 2019 sau anul trecut, merge 

cu penalităţile mai departe, nu li se prelungeşte niciun termen. 

2. Această facilitate, uitându-mă pe procedură, nu se acordă, înţeleg, 

tuturor persoanelor, ci persoanelor fizice ale căror contracte de muncă au fost 

suspendate, sunt în acel şomaj tehnic pe perioada stării de urgenţă sau pentru 

persoanele juridice a căror activitate a fost închisă total ca urmare a deciziilor 

organelor de stat sau a căror activitate s-a redus tot aşa, ca urmare a acestor 

decizii. Asta am înţeles eu din proiectul de hotărâre. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Aşa şi scrie în proiect, dar proiectul este însoţit de o anexă în care este 

menţionată, stipulată şi procedura. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Deci să nu se înţeleagă că toţi vor beneficia, toată lumea va beneficia de 

această  facilitate, ci doar acei al căror contract de muncă a fost suspendat, 

sunt în şomaj tehnic în perioada respectivă şi persoanele juridice cărora le-a 

fost închisă activitatea în această perioadă. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Deci, Florenţiu, ai înţeles, da? 

Domnul Constantin Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Da! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Bun! 

Eu înţeleg şi încerc să coroborez această măsură şi cu cele editate pe plan 

naţional de rate, dobânzi ş.a.m.d., în relaţia cu băncile şi cu alte instituţii ale 

statului, care aşteaptă să primească din partea cetăţenilor ratele conform unor 

împrumuturi sau alte acte oficiale.  

Aş vrea să se înţeleagă că această facilitate care derivă dintr-o situaţie de 

criză şi este justificată, nu înseamnă că cineva va fi scutit pe viitor de plata 

acestor rate şi taxe. Ele oricum vor trebui plătite!  
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Şi atunci, mesajul meu, dacă vreţi prietenesc, este ca acolo unde se pot 

plăti, lumea să şi le achite, pentru că vă spun eu, după această perioadă, în 

condiţiile în care toate acestea vor trebui să fie plătite din urmă, iertaţi-mă, o să 

vedeţi oameni spânzuraţi prin case! Că nu e de joacă! 

Deci să nu creadă cineva, domnule, pe perioada aceasta nu mai plăteşti 

nimic, indiferent că ai rate la bancă, că ai energie electrică, că ai orice! 

Nu, nimeni nu va fi scutit, se înţelege momentul, dar repet, sfatul meu: dacă 

există disponibilităţi financiare din partea fiecărui cetăţean să-şi plătească 

aceste rate, totuşi e bine să o facă, pentru că este un fel de facilitate uşor 

discutabilă sau ca să nu spunem cadou otrăvit! Să vedeţi ce probleme vor fi la 

nivel financiar după ce va trece această perioadă şi să ne rugăm la bunul 

Dumnezeu să treacă cât mai repede, în condiţiile în care oamenii vor trebui să-

şi reia din nou tot ce înseamnă rate, taxe, impozite, că nimeni nu te scuteşte de 

ele. Şi să vedeţi atunci tragedie! Mulţumesc! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă mai sunt şi alte observaţii? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Deci este exact  ce aţi cerut dumneavoastră, am văzut şi procedura, ideea 

era alta: ca lumea să nu înţeleagă că această scadenţă sau aceste rate nu se 

achită, nu reprezintă obligaţii de achitat pe viitor, asta ar fi una şi a doua să nu 

se înţeleagă că se amână la plată şi ceea ce există datoria anilor anteriori. 

Pentru că este posibil ca cineva să nu înţeleagă lucrurile acestea şi atunci să fie 

cât se poate de clar. Deci doar pentru ceea ce înseamnă rată  scadentă şi 

contract care are scadenţă în această perioadă de urgenţă, iar în 30.06 vor 

avea de achitat datoria anterioară, plus datoria scadentă la 30.06. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Şi atunci să vedeţi nebunie! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Este exact pe principiul facilităţii de la punctul nr.5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Se pot eşalona, ca ratele la bancă, da? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă vrea banca! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Să ştiţi că există o analiză a sumelor încasate comparativ în perioada 

ianuarie-martie 2019, sumă totală de 115 mii lei, faţă de cele încasate în 

ianuarie-martie 2020 în valoare totală de 57.810 lei. Mă refer la contractele de 

concesiune în chirie. Chiar dacă starea de urgenţă şi situaţia aceasta este 

practic de vreo două săptămâni declanşată, totuşi este un impact de aproape 

trei ori mai mic faţă de anul trecut. 

Dacă mai sunt alte discuţii? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? 

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

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea 

numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat în anul  şcolar 2019-2020, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 235/28.11.2019. 

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

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă avem şi alte discuţii? 

Doamna consilier Pavel Viorica 

La acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

S-a luat act. 

Supun 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.       Chistrugă Corneliu 

Petre 

Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.             Frandeş Claudia 

Alina 

Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 
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8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica    Nu participă la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Tudor Marian Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin        Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia Pentru 

 

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

sumei de 35.700 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2020, 

pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și 

fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează 

unități de asistență socială. 

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

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă avem  discuţii? Intrebări? In sală este şi domnul Popa, căruia îi 

mulţumim pentru ceea ce face pentru comunitatea noastră. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

foarte mult! 
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Punctul nr.9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre hotărâre privind 

alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 

2020, pentru acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și 

fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează 

unități de asistență social. 

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

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Vă rog, dacă avem  discuţii? 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

foarte mult! 

Punctul nr.10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea şi procesarea la rampa 

ecologică a deşeurilor rezultate din construcții și demolări din municipiul 

Tulcea pentru persoane fizice și juridice în cantități mai mici sau egale cu 1 

tonă și mai mari de 1 tonă. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă îmi permiteţi, conform Ordonanţei Militare nr.4, se plafonează orice 

majorări de taxe şi majorări de preţuri, aşa că vă rog să consideraţi acest 

proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Deci proiectul nr.10 de pe ordinea de zi a fost retras de către iniţiator. 

Trecem mai departe, punctul nr.11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre 

privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a 

recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE LTE SISTEM RUTIER 

STR. TUDOR VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL TULCEA”. 

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

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 



 16 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă avem  discuţii?  

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

foarte mult! 

Punctul nr.12 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 2.053,21 mp, identificat cu 

numărul cadastral 43237, carte funciară nr. 43237, aparţinând domeniului 

privat al municipiului Tulcea, str. Prislav, nr. 173 și vânzarea acestuia cu 

exercitarea dreptului de preemțiune, prin negociere directǎ către societatea 

BYA INVEST  S.R.L.. 

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

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5  la acest proiect a solicitat o serie de clarificări, respectiv am 

solicitat contractul de concesiune cu SC TOM& FAN SRL, pentru a vedea 

destinaţia iniţială a terenului concesionat. De asemenea, am solicitat 

certificatul de urbanism pentru intrarea în legalitate şi am cerut relaţii dacă era 

necesar un PUZ pentru construirea de spaţii de cazare, având în vedere că 

destinaţia iniţială era de spaţii de depozitare, depozit. La niciuna dintre 

clarificările pe care le-am solicitat la toate punctele, de la Urbanism nu am 

primit niciun răspuns. 

Aş vrea să-mi spuneţi la acest proiect, dacă pentru această schimbare de 

destinaţie din depozite în spaţii de cazare era necesar un Plan Urbanistic Zonal. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Domnul arhitect Dan Ivanov este? 

Doamna Săgeată Mariana – inspector Serviciul Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului 

Nu era necesar. Conform art.56 din Legea 350. Deci exclus certificat de 

urbanism pentru PUZ schimbare destinaţie. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    
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Deci avizul comisiei juridice? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Aviz nefavorabil. Din punctul nostru de vedere de această facilitate cel 

puţin, de vânzare cu exercitarea dreptului de preempţiune prin negociere 

directă beneficiază constructorii de bună credinţă. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală 

In această situaţie urmează să votaţi nominal. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Deci consideraţi că este oportun să votăm sau să solicităm eventual 

lămuriri, poate iniţiatorul doreşte să retragă proiectul, cum consideraţi. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dacă îmi daţi voie, comisia nr.2 nu este sesizată pe fond, dar ne aflăm în 

aceeaşi situaţie în care ne-am mai aflat şi altă dată, de asemenea evaluări 

pentru vânzare a unui teren cu exercitarea dreptului de preempțiune, prin 

negociere directă, în care toată documentaţia este  iniţiată de DIAP, fără 

cererea unui punct de vedere al Serviciului de Urbanism. 

Am mai spus-o, mi s-ar fi părut normal să existe punctul de vedere în scris 

al Serviciului de Urbanism, dacă s-a respectat documentaţia de urbanism, dacă 

s-a respectat proiectul de autorizare. Pentru că altfel nu ştiu dacă are sens să 

vindem terenul unui om care nu a respectat ceea ce i s-a dat. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Păi nici nu prea avem nevoie, că avem aici proces-verbal de recepţie 

construire spaţii, intrare în legalitate! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dacă îmi permiteţi, noi în comisia economică am ţinut cont de aspectul pur 

economic. Acum văd că totuşi respectivul solicitant a dat dovadă de rea 

credinţă, deja cred că votul nostru, al comisiei, a fost influenţat în mod negativ 

de – eu ştiu, omiterea unor amănunte esenţiale. 

 In acelaşi timp, îmi dau seama că probabil în momentul în care am dat 

acel acord de principiu pentru vânzare am fost pur şi simplu păcăliţi, spunându-

ni-se o istorie frumoasă, dar din păcate neadevărată. Adică, dacă eu am înţeles 

corect că acolo omul şi-a dorit să facă spaţii de depozitare şi şi-a făcut spaţii de 

cazare, nu ştiu în ce măsură mai poate intra în legalitate fără toate avizele 

necesare!  

Dar în momentul în care eu îi dau acum terenul, eu înclin să cred că i-l dau 

pentru spaţiile de depozitare pe care le-a solicitat la stadiul respectiv, atunci 

când a avut concesiunea. 

 Nu sunt jurist, mi s-a părut că totuşi comisia juridică a fost un pic evazivă, 

dar eu cel puţin cred că am fost pur şi simplu păcăliţi şi cred că ar trebui să nu 

încurajăm în Consiliul Local chestiuni de genul acesta. 
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Este părerea mea. Cred că ar fi bine să luăm o pauză pe grupuri, să ne 

consultăm, dar eu cel puţin voi vota împotrivă, considerându-mă păcălit prin 

omisiune! 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

N-am înţeles asta cu cât a fost de evazivă comisia juridică! Tocmai de 

aceea comisia juridică a cerut… 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Ne-aţi lăsat să înţelegem că este cam în neregulă, dar… 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

Nu, nu! Nu v-am lăsat să înţelegeţi de loc altceva, am cerut asta şi cu asta 

şi nu ni s-a dat! Inseamnă că nu există. Dacă nu există, înseamnă că nu e 

corect! Dacă nu e corect, v-am spus că nu e corect! Noul Cod administrativ 

prevede că dacă o comisie nu dă dă avizul, acela este consultativ! Simplu! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Avizul comisiei economice a fost pozitiv, pe baza datelor pe care le-am avut 

la dispoziţie. Dar aici am înţeles că pur şi simplu respectivul proprietar nu a 

fost de bună credinţă de mulţi ani şi aproape că nu-mi vine să cred că şi-a 

construit de fapt o pensiune acolo, fără să fi avut aprobările necesare!  

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Poate domnul director Florenţiu ne dă câteva detalii, lămuriri? Vă rog, 

domnul director! 

Domnul Constantin Florenţiu -  director Direcţia Intreţinere şi 

Administrare Teritoriu 

Noi am privit problema mai mult asupra terenului. Partea de urbanism… 

firma a  fost preluată de la altă firmă, au fost nişte documente care s-au 

perpetuat din firmă în firmă. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Mai sunt alte intervenţii? 

Atunci supunem votului nominal proiectul de hotărâre. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală 

Cu nici un vot “pentru” proiectul de hotărâre a fost respins.  

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Abţinere 

2.       Chistrugă Corneliu 

Petre 

Abţinere 

3.  Ciureanu Constantin Abţinere 
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4. Drăniceanu Daniel Impotrivă 

5.             Frandeş Claudia 

Alina 

Impotrivă 

6.   Ivanov Ioan Impotrivă 

7. Litrin Elisabeta Impotrivă 

8. Luca Andaluzia Impotrivă 

9. Marin Cezar Impotrivă 

10. Mergeani Ana Elena Impotrivă 

11. Pavel Viorica Impotrivă 

12. Spunoae Ionuţ Impotrivă 

13 Suhov Anca Impotrivă 

14. Şacu Stere Impotrivă 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Impotrivă 

16. Tudor Marian Impotrivă 

17. Ţiu Gabriel Dorin Impotrivă 

18. Vâlcu Dumitru Impotrivă 

19. Vizauer Lavinia Impotrivă 

 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Deci proiectul nr.12 nu a fost adoptat. 

Trecem mai departe, punctual 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre 

privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 1.906 

mp, identificat cu numărul cadastral 45520, carte funciară nr. 45520, 

aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Isaccei, nr. 2, colț cu  

str. Grigore Antipa FN și vânzarea acestuia cu exercitarea dreptului de 

preemțiune, prin negociere directǎ către societatea Complex Delta  S.R.L. 

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

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 a solicitat doar nişte clarificări de la persoana care a întocmit 

raportul de evaluare cu privire la preţul pe metrul pătrat, având în vedere că în 

şedinţa anterioară am aprobat un alt raport de evaluare într-o zonă apropiată, 



 20 

cu altă valoare. Mai mare, nu cu foarte mult, dar un pic  mai mare. Si atunci am 

vrut să cunoaştem opinia expertului cu privire la această diferenţă. 

Expertul şi-a expus punctul de vedere printr-un mail, însuşeşte acest raport 

de evaluare motivând că a avut în vedere grila de calcul III – suprafeţe de teren 

amplasate în zona ultracentrală,  cu suprafeţe cuprinse între 232 şi 690 mp, a 

motivat că o suprafaţă mai mică este mai uşor vandabilă decât o suprafaţă mai 

mare, pentru că şi valoarea totală este mai mare şi de aceea a aplicat aici un 

coeficient şi s-a ajuns la această diferenţă dintre o evaluare şi alta. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

OK. Să înţeleg că răspunsul pe care l-aţi solicitat şi pe care l-aţi primit vă 

satisface şi este în regulă, da? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Este opinia dânsului, eu nu sunt evaluator! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

De aceea sunt şi evaluatori, ca să-şi însuşească! 

Deci avizul comisiei juridice este? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Favorabil. 

Vă rog, dacă mai sunt şi discuţii, intervenţii? 

Doamna consilier Suhov Anca 

Eu am aceeaşi problemă ca la punctul dinainte. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Eu m-am uitat pe ce a scris evaluatorul. Deci are un teren pe undeva pe 

str.Sabinelor, parcă, care face parte din zona ultracentrală. Acest teren are 

deschidere spre Dunăre. Iarăşi ar trebui un alt coeficient adăugat.  

Eu am făcut comparaţie între ce s-a evaluat data trecută,  187 euro/mp, 90 

m şi acesta de o mie şi nu ştiu cât, cu deschidere la Dunăre, 132. Adică ar trebui 

să fie o diferenţă. Inclusiv amplasarea! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Aceasta este opinia dumneavoastră, o părere, în baza documentelor pe care 

le-aţi solicitat şi le-aţi obţinut. Sunt OK din punctul dumneavoastră de vedere 

sau nu? Trebuie să ştim ce facem mai departe! 

Domnul consilier Marin Cezar 

Cred că pentru mine e clar totuşi. Este opinia dânsului, să şi-o susţină! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Care este specialistul, repet. 

Alte opinii sunt? Alte intervenţii? 

Supun votului nominal proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală 

Cu 11 voturi “pentru” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.  Fiind vorba 

de patrimoniu, sunt necesare 14 voturi “pentru” pentru a fi adoptat. 
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Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Abţinere 

2.       Chistrugă Corneliu Petre Abţinere 

3.  Ciureanu Constantin Abţinere 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.        Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Abţinere 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Abţinere 

10. Mergeani Ana Elena Pentru 

11. Pavel Viorica        Pentru 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Abţinere 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Abţinere 

16. Tudor Marian Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin        Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia Abţinere 

 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Deci proiectul nr.13 a fost respins. 

Luăm în discuţie punctual nr.14 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre 

privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 2.904 

mp, identificat cu numărul cadastral 40431, carte funciară nr. 40431, 

aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Atelierelor nr. 5A, 

fostă str. Prislav FN și vânzarea acestuia cu exercitarea dreptului de 

preemțiune, prin negociere directǎ către societatea PRONAUTICA  S.R.L. 

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

Vă rog să prezentați avizele. 
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 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă avem  discuţii?  

Dacă nu, supun votului dumneavoastră 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.       Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.        Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica Pentru 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Abţinere 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Tudor Marian Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia Pentru 
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Punctul nr.15 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind trecerea din 

domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului 

Tulcea a terenului în suprafață de 1870 mp - lotul nr. 2, situat în Tulcea, strada 

1848 nr. 14 A, identificat prin Carte Funciară nr. 40303, număr cadastral 

40303 și darea acestuia în folosință gratuiță Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

pentru realizarea obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii prin 

programul ANL”. 

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

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 are un amendament la acest proiect şi următoarele două. 

Având în vedere dispoziţiile Codului administrativ, care prevăd această  

modalitate de atribuire – dare în administrare care este specifică domeniului 

public sau bunurile din domeniul public pot fi date în administrare instituţiilor 

publice, bunurile din domeniul privat pot fi date în administrare doar 

persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de desfacere 

sau utilitate publică, ori serviciilor publice şi atunci propunerea este ca 

suprafaţa de teren să rămână în continuare în domeniul public, să nu mai 

procedăm la această trecere din domeniul public în domeniul privat şi să fie dat 

în folosinţă gratuită către ANL pentru obiectivul respectiv. 

Deci amendamentul este de a se elimina articolele 1, 2 şi 3, de a se 

modifica articolul 4, respectiv terenul să fie domeniu public şi nu domeniu 

privat şi de a se modifica peste tot în cuprinsul hotărârii sintagma „domeniul 

privat”, care se va înlocui cu sintagma „domeniul public”, urmând ca după 

finalizarea investiţiei şi predarea acesteia către unitatea administrativ 

teritorială să clarificăm apartenenţa la domeniul privat, dacă va mai fi necesară 

trecerea din domeniul public în privat.  

Amendamentul este de a rămâne acest teren în domeniul public  al 

localităţii şi darea în folosinţă gratuită către Administraţia Naţională de 

Locuinţă. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală 

Deci ca să fim mai concişi, dispare art.1, 2 şi 3. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, iar la art.4 sintagma „domeniul privat” devine „domeniul public”. Şi 

în cuprinsul hotărârii unde mai apare privat, să se menţioneze domeniul public. 

Deci nu se mai face trecerea din... am scris şi în aviz. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    
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Vă rog, dacă avem  discuţii? 

Vă supun votului amendamentul propus de către comisia juridică. 

Cine este pentru? 

Cu 18 voturi “pentru” amendamentul a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.       Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.        Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica  Pentru 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Tudor Marian Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin        Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitatea lui. 

Cine este pentru? 

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre  în forma modificată a fost 

adoptat.  

Situaţia votului: 
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NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.       Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.        Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica        Pentru 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Tudor Marian Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin        Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.16 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind trecerea din 

domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului 

Tulcea a terenului în suprafață de 1870 mp - lotul nr. 3, situat în Tulcea, strada 

1848 nr. 14 A, identificat prin Carte Funciară nr. 40304, număr cadastral 

40304 și darea acestuia în folosință gratuiță Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

pentru realizarea obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii prin 

programul ANL”. 

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

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 
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Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil, cu acelaşi amendament. Deci dispar art.1, 2 

şi 3, în art.4 se modifică din domeniul privat în domeniul public şi peste tot în 

corpul hotărârii se înlocuieşte domeniul privat cu domeniul public. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Vă supun votului amendamentul propus de către comisia juridică. 

Cine este pentru? 

Cu 18 voturi “pentru” amendamentul a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.       Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.        Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica         Pentru 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Tudor Marian Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin        Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitatea lui. 
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Cine este pentru? 

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre  în forma modificată a fost 

adoptat.  

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.       Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.  Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Lipsă de la vot  

11. Pavel Viorica Pentru 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Tudor Marian Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin         Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.17 de pe Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul 

public al municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a 

terenului în suprafață de 3037 mp - lotul nr. 5, situat în Tulcea, strada 1848 nr. 

14 A, identificat prin Carte Funciară nr. 40306, număr cadastral 40306 și darea 

acestuia în folosință gratuiță Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru 

realizarea obiectivului „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii prin 

programul ANL”. 
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Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 4, 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil, cu acelaşi amendament. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Vă supun votului amendamentul propus de către comisia juridică. 

Cine este pentru? 

Cu 19 voturi “pentru” amendamentul a fost aprobat. 

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitatea lui. 

Cine este pentru? 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre  în forma modificată a fost 

adoptat.  

Punctul nr.18 de pe ordinea de zi,. Proiect de hotărâre privind 

inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă 

de 134 mp, situat în municipiul Tulcea, strada Mahmudiei nr. FN, în vederea 

înscrierii 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. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă avem  discuţii?  

Doamna consilier Suhov Anca 

Dacă îmi permiteţi, ştiu, comisia nr.2 nu este sesizată pe fond, dar uitându-

mă în documentaţie, nu văd un extras din documentaţia de urbanism iniţială, nu 

văd un extras din planul de situaţie de la autorizaţia de construire, iarăşi întreb, 

Serviciul de Urbanism a fost întrebat sau inventariem aşa, pur şi simplu după 

cum cer unii şi alţii. Aici e ridicată o construcţie. S-a respectat, nu s-a respectat 

autorizaţia? 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Domnul director Florenţiu Constantin? 

Domnul Constantin Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Noi am luat în considerare numai inventarierea, terenul. Partea de 

urbanism este cu totul altceva. 

Doamna consilier Suhov Anca 
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Şi când inventariem nu ţinem cont de ce s-a făcut în 2008? Terenul i s-a 

concesionat în 2008, nu altceva. Sau când i s-a concesionat! Ar fi bine să-l 

inventariez aşa cum i s-a dat. Deci a existat un proces-verbal de predare-

primire făcut în baza unei documentaţii de urbanism, nu? Dar… 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Staţi puţin, doamna consilier, nu “dar”. Spuneţi care este problema pe care 

o sesizaţi! 

Doamna consilier Suhov Anca  

Problema mea este că terenul se micşorează foarte mult faţă de cel care era 

în documentaţia de urbanism, adică la momentul respectiv s-a concesionat o 

suprafaţă de – deci în momentul acesta se reduce de la 195 mp la 134 mp. Asta 

înseamnă foarte mult. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Probabil s-a făcut intabularea şi au ieşit dimensiunile acestea, noua 

suprafaţă prin cadastrare. 

Doamna consilier Suhov Anca  

Da, dar dacă la momentul respectiv s-a aprobat o documentaţie de 

urbanism şi s-a construit ţinând cont de o suprafaţă de 195 mp şi folosind nişte 

indici urbanistici pentru 195 mp, eu vin apoi şi micşorez parcela la 134 şi zic că 

totul e OK? Nu ştiu, din punctul meu de vedere nu mi se pare foarte OK. Poate 

dacă aveam ataşat şi punctul de vedere al Serviciului de urbanism eram mai 

convinsă. 

Domnul Constantin Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

In contractul de concesiune are 134 mp. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

E o suprafaţă de teren, undeva pe colţ, atât a ieşit din măsurătoarea 

cadastrală. In 1998 probabil că mai mult ca sigur nu s-a făcut o documentaţie 

cadastrală, s-a măsurat... 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

In contractul de concesiune este  suprafaţa de 134 mp. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

In contractul de inventariere este o suprafaţă de teren pe care a şi 

intabulat-o proprietarul UAT, numai că nu se regăseşte, nu are poziţie în 

inventar. Asta fac acum, îi dau poziţie în inventarul domeniului privat. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Ceea ce este foarte bine! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

In regulă! 

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.       Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.        Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica Pentru 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Abţinere 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Tudor Marian Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin        Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia Pentru 

 

 

Punctul nr.19 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind inventarierea 

în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 41.863,97 

mp, situat în Tulcea, zona urbană Vărărie Tulcea, cu destinația de depozit 

închis de deșeuri nepericuloase și atribuirea acestuia în administrare societății 

Servicii Publice S.A. Tulcea, pentru monitorizarea postînchidere a depozitului. 

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 Mergeani Ana Elena 
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Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil, însă proiectul are nevoie şi de o identificare 

a acestei suprafeţe de teren pe care o inventariem, 41 mii mp în zona Vărărie 

poate fi oriunde. Şi atunci măcar tarla şi parcelă, nu vorbesc de alte date de 

identificare. Minime! Ne puteţi comunica? 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

Nişte vecinătăţi eventual? 

Domnul Constantin    Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Tarlaua 16, parcela 215. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Aveţi un amendament, doamna consilier? Deci să se completeze cu datele 

de identificare. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, tarlaua 15, parcela 215. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei juridice. 

Cine este pentru? 

Cu 19 voturi “pentru” amendamentul a fost aprobat. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui. 

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

Punctul nr.20, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII 

COMERCIALE/PRESTĂRI SERVICII”, extravilan, T 23, P 355, număr 

cadastral 5951/4, Tulcea, a  Regulamentului Local de Urbanism aferent și 

introducerea în intravilanul Municipiului Tulcea, ca trup izolat “B.D.”, a 

suprafeţei de 1.667 mp. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil, cu o modificare, nu este propriu-zis un 

amendament, pentru că nu apare în proiectul de hotărâre, ci în anexele de la 

hotărâre.  

Solicităm reducerea coeficienţilor de urbanism propuşi în documentaţie la 

procentul maxim de ocupare 40% şi respectiv coeficientul de utilizare maxim 

3,2, pentru respectarea Regulamentului Local de urbanism şi a Regulamentului 

General de Urbanism. E vorba de o mică reducere, nu este semnificativă. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil, însă dorim să ni se explice la fel şi aici de ce 

în documentaţiile acestea de urbanism, în care se propune introducerea în 

intravilan a unei suprafeţe de teren agricol, nu este solicitat şi avizul prevăzut 

de art.471 din Legea 350/2001. Este vorba de acel aviz necesar pentru scoaterea 
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din circuitul agricol, pentru că nu îi ajutăm de loc pe aceşti beneficiari 

nesolicitând acest aviz, mai mult cred că îi şi încurcăm. Ca dovadă este un alt 

proiect pe care îl avem pe ordinea de zi, respectiv punctul 24. 

Inţeleg că aici, în acest caz, s-a prevăzut în cuprinsul hotărârii această 

obligaţie – deja au depus, s-a adus la comisie dovada că au depus la Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale această solicitare de emitere aviz, dar art.471 

zice că în prealabil trebuie obţinut acest aviz.  

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Deci este o atenţionare către Compartimentul SUAT. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, să nu mai propuneţiţi pe ordinea de zi astfel de documentaţii fără 

avizul acesta de acum încolo. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Bun. Deci cu cele două precizări – deci în anexă aţi spus doamna consilier 

Suhov, în regulament şi pe planşă, supun votului Supun votului dumneavoastră 

proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul nr. 21 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL RESTAURANT 

«CASA DOBROGEANĂ»”, intravilan municipiul Tulcea, strada Isaccei, nr. 125, 

număr cadastral 39213, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil . 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil, dar şi aici am solicitat nişte clarificări,, 

Doamna Săgeată Mariana – inspector Serviciul Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului 

Nu am reuşit să obţin declaraţia proprietarului terenului, dar din ce se vede 

în contractul de superficie.. . 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Am citit contractul de superficie şi spune foarte clar: dreptul de superficie 

se acordă pentru terenul de sub construcţia existentă. Dar acum se doreşte o 

extindere a acestei construcţii. 

Doamna Săgeată Mariana – inspector Serviciul Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului 

Am făcut solicitarea către arhitect, urmează să primim răspuns. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

E în  regulă aşa? Da?Bun!  

Mai sunt alte intervenţii? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? 

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

 Punctul nr.22 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE FERMĂ VACI - GRAJD, 

PLATFORMĂ GUNOI, BAZIN DEJECȚII, FÂNARE, HALĂ PROCESARE + 

VESTIARE, SPAȚIU BIROURI + COMERCIALIZARE ȘI PUȚ FORAT”, 

extravilan, T 33 P 662 - N.C. 42312, T 33 P 651 – N.C. 42206, T 33 P 660 – 

N.C. 42244, T 33 P 653 - N.C. 42200, Tulcea, a  Regulamentului Local de 

Urbanism aferent și introducerea în intravilanul Municipiului Tulcea, ca trup 

izolat “AGRO ZOO FANTASIFARM”, a suprafeţei de 31.000 mp. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil, dar ca şi mai devreme, cu condiţii care nu 

influenţează hotărârea propriu-zisă, ci vor apărea în planşe şi în regulament.  

Mai exact, în prima fază în care a fost prezentată documentaţia, între funcţiunile 

permise era şi cea de abator. Cea de abator, conform legislaţiei în vigoare, are 

o rază de 500 m interdicţie construire locuinţe. S-a pus acea rază de 500 m de 

protecţie sanitară şi s-a nimerit peste alte PUZ-uri de lotizări pentru locuinţe 

anterior aprobate. 

Ca urmare, decizia comisiei luată împreună cu Serviciul de Urbanism şi cu 

proiectantul este ca să se elimine posibilitatea desfăşurării activităţii de abator, 

reducând astfel la 100 m zona de protecţie sanitară. Modificările vor fi operate 

în Regulament şi pe planşe, ca să poată să fie anexă la hotărâre. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

S-a reţinut. 

Comisia juridică? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil, cu o clarificare cu privire la calea de acces. 

Mă refer la drumurile de exploatare. 

Doamna Săgeată Mariana – inspector Serviciul Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului 

Drumurile de exploatare sunt preluate în administrarea Direcţiei de 

Intreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Din ce an? 

Doamna Săgeată Mariana – inspector Serviciul Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului 

Am verificat la noi, la Cadastru şi am văzut că aparţin domeniului ... 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Domnul director Florenţiu? 

Domnul Constantin    Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 
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Sincer să fiu nu ştiu despre ce este vorba aici punctual la acest drum.  

       Nu se vorbeşte la microfon, nu se înţelege. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Avizul comisiei juridice este favorabil, da? Deci avizul este favorabil.  

Mai sunt alte intervenţii? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră 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.       Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Lipsă de la vot 

5.        Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica  Pentru 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Tudor Marian Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.23, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE 
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INDIVIDUALE”, intravilan, strada Isaccei, F.N., T 20, A 288, lot 2 - număr 

cadastral 43795 și lot 3 - număr cadastral 43796, Tulcea și  a  Regulamentului 

Local de Urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2 şi 5. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil . 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil, cu aceeaşi solicitare de clarificări privind 

accesul la drumul public, având în vedere regimul juridic al drumului creat. 

Doamna Săgeată Mariana – inspector Serviciul Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului 

Proiectantul a făcut solicitări către toate instituţiile, inclusiv către ALUM. 

Până la urmă au dat răsunsuri negative şi DIAP-ul îl are în administrare. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Că au dat avizul negativ, nu înseamnă că DIAP-ul îl şi are în administrare. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Inseamnă că nu ştiu regimul juridic, asta înseamnă! Si asta nu poate să  

oprească iniţiatorul, nu e vina celui care vrea să construiască! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Mai sunt intervenţii? 

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul nr.24 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

108/30.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE 

FABRICĂ DE MOBILĂ”, extravilan municipiul Tulcea, T43/1000, P 652, număr 

cadastral 35459, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și 

introducerea în intravilanul municipiului Tulcea, ca trup izolat „FM-EVMAN” a 

suprafeței de 5.770,00 mp. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil . 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Sunt intervenţii? 

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 18 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.       Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Lipsă de la vot 

5.        Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica Pentru 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Tudor Marian Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin        Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.25, Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului 

privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul 

Tulcea”. 

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

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz nefavorabil . 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz nefavorabil şi motivăm de ce, nu există avizul comisiei 

tehnice de urbanism, avize solicitate prin lege, nu există dovada consultării 
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agenţilor economici din domeniul publicităţii, nu există grup de lucru conform 

prevederilor legii. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Similare au fost discuţiile şi la noi în comisie, este vorba de nerespectarea 

prevederilor Legii 185/2013 atât pe probleme de formă, cât şi de fond. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Având avizele negative acordate de cele două comisii, supun la vot nominal 

proiectul de hotărâre. 

Cu  un vot “pentru” proiectul de hotărâre a fost respins.  

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.       Chistrugă Corneliu Petre Abţinere 

3.  Ciureanu Constantin Impotrivă 

4. Drăniceanu Daniel Impotrivă 

5.        Frandeş Claudia Alina Impotrivă 

6.   Ivanov Ioan Impotrivă 

7. Litrin Elisabeta Impotrivă 

8. Luca Andaluzia Impotrivă 

9. Marin Cezar Impotrivă 

10. Mergeani Ana Elena Impotrivă 

11. Pavel Viorica  Impotrivă 

12. Spunoae Ionuţ Impotrivă 

13 Suhov Anca Impotrivă 

14. Şacu Stere Impotrivă 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Impotrivă 

16. Tudor Marian Impotrivă 

17. Ţiu Gabriel Dorin Impotrivă 

18. Vâlcu Dumitru Impotrivă 

19. Vizauer Lavinia Impotrivă 
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Trecem mai departe şi cu rugămintea să respectaţi procedura legală, 

pentru că regulamentul acesta este foarte necesar, cam de un an de zile, poate şi 

mai bine ne tot chinuim să reglementăm. 

Punctul nr.26, Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului 

Tulcea ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A. și acordarea unui 

mandat Primarului Municipiului Tulcea, dr. ing. Hogea Constantin, să 

reprezinte Municipiul Tulcea în relaţiile contractuale ce derivă din aceasta. 

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 Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă sunt  discuţii?  

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul nr.27, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi 

siguranţă publică al Municipiului Tulcea. 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă sunt  discuţii?  

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul nr.28 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea 

anexei cuprinzând reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Tulcea în 

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din 

Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2019 – 2020, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 162/27.08.2019, modificată și 

completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

231/31.10.2019 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

245/28.11.2019. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 



 39 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă sunt  discuţii?  

Doamna consilier Pavel Viorica 

La acest proiect de hotărâre nu particip la vot. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dumneavoastră 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.       Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5. Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru  

10. Mergeani Ana Elena Pentru  

11. Pavel Viorica         Nu participă la vot 

12. Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Tudor Marian Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin         Pentru 

18. Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia Pentru 
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Punctul nr.29, Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al 

Direcției de Asistență și Protecție Socială, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 87 din 29.03.2018. 

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 Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Vă rog, dacă sunt discuţii? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Mulţumesc şi vreau să profit de ocazie şi să vă spun că în această perioadă 

foarte grea, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială  este în  linia întâi a 

„frontului”, doamnele şi domnii colegi din această direcţie chiar sunt alături de 

toţi cei care au nevoie, mă refer la persoanele aflate în izolare, persoanele 

vârstnice, chiar este un efort extraordinar depus de această direcţie şi le doresc 

multă sănătate şi să ieşim cu bine din această etapă. 

Punctul nr.30 de pe ordinea de zi, Informare privind activitatea Direcţiei de 

Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea în anul 2019. 

Sunt discuţii? Nu sunt. 

Aş vrea să vă rog să-mi permiteţi să venim cu proiectul de hotărâre cel 

completat pe ordinea de zi şi apoi să reluăm „Diverse”. 

Punctul nr.32 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea 

şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr.13/13.02.2015 privind stabilirea unor măsuri deosebite în care pot fi 

acordate ajutoare de urgenţă şi a formularului de cerere privind acordarea 

beneficiilor sociale din bugetul local şi aprobarea modalităţilor de acordare a 

ajutoarelor de urgenţă, materializate în produsel alimentare şi de igienă strictă 

necesitate pentru persoanele singure, familii aflate în izolare, autoizolare la 

domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COV ID-19. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate nr.1, 3, 4 şi 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 
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Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Vă rog, dacă sunt discuţii? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

 Trecem la punctul „Diverse”. 

 Primul punct de la „Diverse”, adresa Societăţii AQUASERV S.A 

înregistrată sub nr.8352/16.03.2020. 

 Domnul Ifrim Catrinescu Valentin- director interimar SC AQUASERV 

S.A. 

 In ceea ce priveşte noul program de lucru al SC AQUASERV, în special la 

staţia de tratare Tulcea, s-a intrat pe regim de consemnare de 7 zile, 24 de ore 

din 24, vor fi două echipe care vor lucra în acest mod, iar la intervenţiile pentru 

reţele – un program de 12 ore, astfel încât să păstrăm un număr cât mai mic 

care să intre în contact şi să asigurăm permanenţa. Vor fi cheltuieli 

suplimentare, în situaţia în care trebuie să asigurăm hrana celor  21 persoane. 

 Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

 Sunt întrebări, discuţii? 

 Dacă nu, mergem mai departe, petiţia domnului Caraman Ionel, 

înregistrată sub  nr.7375/06.03.2020. 

 Dacă avem discuţii? Sunt întrebări? 

 Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

 Nu întrebări. Nu am înţeles nimic! Deci care ar fi problema? Că cineva 

cunoaşte pe altcineva şi acel altcineva îl cunoaşte pe celălalt, ce e asta 

incompatibilitate de amiciţie! Deci chiar nu am înţeles. 

 Sper să se rezolve problema, am încredere că acolo va fi o comisie 

suficient de atentă, care  să respecte legea, personal am foarte multă încredere 

în probitatea profesională şi intelectuală a doamnei Pascale Rodica, care ştiu 

că ştie şi îşi ştie treaba, aşa că partea cu amiciţia n-am înţeles sincer şi nici nu 

vreau să intru în mai multe amănunte. Atât.  

Sunt convinsă că se va găsi o soluţie şi că incompatibilitatea asta nu va fi 

OK, ca în AQUASERV să fie directorul care trebuie. 

 Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

 Doamna Pascale, doriţi să interveniţi? 

 Doamna Pascale Rodica -  mebru în Adunarea Generală a  Acţionarilor 

SC AQUASERV S.A. 
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 Eu nu am ştiut că această sesizare va fi pe ordinea de zi a şedinţei 

Consiluilui Local, pentru că atunci am fi venit şi cu răspunsul pe care noi l-am 

dat domnului Caraman, urmare acestei sesizări. 

 Vă pot spune că am analizat toate posibilităţile care ar fi putut exista să se 

încalce criteriul de incompatibilitate sau conflict de interese, eu personal să ştiţi 

că am intrat în posesia ghidului privind incompatibilitatea şi conflictul de 

interese, prietenia sau amiciţia pe care le-a invocat domnul Caraman nu intră 

sub incidenţa nici conflictului de interese şi nici a incompatibilităţii. 

Mai mult decât atât, există prevedere legală  - şi aici mă refer la Ordonanţa 

109 privind guvernanţa corporativă şi în 2016 există şi Hotărârea de Guvern 

722, unde spune foarte clar care este procedura de selecţie a directorului 

general într-o societate cu capital public. 

Consiliul de Administraţie are  această obligaţie şi prin Legea 31 şi prin 

H.G. 722 să organizeze procedura de selecţie în trei modalităţi: fie de un expert 

independent, fie doar de acest comitet de nominalizare şi remunerare, fie de 

comitetul de nominalizare şi remunerare asistat de un expert independent. 

Consiliul de Administraţie a ales ultima procedură, să se facă procedura de 

selecţie de către comitetul de nominalizare şi remunerare, comitet asistat de 

către un expert independent, expert care a fost achiziţionat prin SICAP, aş mai 

vrea să adaug că în răspunsul pe care l-am făcut domnului Caraman, pentru a 

nu exista, mă rog, dumnealui a invocat lipsa de transparenţă – şi pe acest motiv 

noi am invitat la etapa de interviu care a avut loc ieri, l-am invitat pe domnul 

primar în calitate de acţionar majoritar şi membru AGA, am invitat-o pe 

doamna viceprimar în calitate de preşedinte al comisiei de selecţie, comisie 

constituită la nivelul unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre de Consiliu 

Local şi am invitat şi al patrulea membru din Consiliul de Administraţie. 

Tot pentru a nu fi acuzaţi de lipsă de transparenţă, am solicitat cu toate că 

a fost depusă la dosar şi o declaraţie de confidenţialitate şi de acceptare a 

prelucrării datelor cu caracter personal,  ieri la etapa de interviu am solicitat 

fiecărui candidat înregistrarea interviului, pentru că nu ştiu dacă are rost să vă 

spun că şi la etapa de interviu de ieri domnul Caraman a venit cu o nouă 

sesizare, acuzând la fel lipsa de transparenţă şi subiectivism. 

Eu aştept să mă întrebaţi orice în legătură cu desfăşurarea acestei 

proceduri. 

Şi în calitate de observator invitat au participat şi domnul primar Hogea şi 

doamna viceprimar Luca Andaluzia. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Da, confirm prezenţa la această selecţie, în schimb am o întrebare pentru 

doamna Claudia Frandeş, respectiv ce trebuie să înţelegem prin directorul care 

trebuie, să alegem directorul care trebuie, că nu înţeleg! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 
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A fost o exprimare nefericită şi ştiţi foarte bine că se poate întâmpla şi aşa 

ceva. A fost o exprimare nefericită – directorul care trebuie de mult să fi fost 

acolo, cel cu  competenţă, care să facă ceva cu str.Păcii, de exemplu! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Directorul care merită, nu care trebuie, da? E în regulă!  Bine că s-a făcut 

precizarea. 

Doamna Pascale Rodica -  mebru în Adunarea Generală a  Acţionarilor SC 

AQUASERV S.A. 

Au fost depuse la această procedură de selecţie patru dosare, după 

evaluarea din prima etapă în lista scurtă au rămas doar doi candidaţi şi, aşa 

cum vă spuneam, ieri la ultima etapă a procedurii, etapa de interviu, au fost doi 

candidaţi. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă mai sunt şi alte discuţii? 

Eu, sincer, doamna director, sunt dezamăgită că nu sunt pe lista aceasta de 

prieteni, că nu sunt trecută şi eu pe lista aceasta a dumneavoastră de prieteni, 

ţinând cont de relaţia de prietenie dintre noi. 

Regret că domnul Caraman nu a venit să-şi susţină această petiţie, dacă tot 

o adresează Consiliului Local. 

Doamna Pascale Rodica -  mebru în Adunarea Generală a  Acţionarilor SC 

AQUASERV S.A. 

Oricum, în fiecare sesizare domnul Caraman îşi rezervă dreptul să se 

adreseze instanţelor judecătoreşti. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Următorul punct la „Diverse”, petiţia Asociaţiei de Protecţie a 

Consumatorului şi Mediului „Cactus”, înregistrată  sub nr.20/25.02.2020. 

Cred că restricţiile COVID-19 l-au împiedicat pe domnul Rusu să participe 

la şedinţa noastră. Sunt repetate aceleaşi petiţii pe care dumnealui le tot depune 

la noi. 

Alte petiţii scrise la „Diverse” nu sunt, dacă există alte intervenţii din 

partea colegilor consilieri sau din executiv. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Am făcut la începutul lunii martie o solicitare pentru a se introduce pe 

ordinea de zi două regulamente şi solicitarea Asociaţiei judeţene a 

pensionarilor privind modificarea Hotărârii 201, prin care se majorează 

valoarea până la care se pot acorda gratuităţi pe mijloacele de transport. 

La una ne-a răspuns domnul director de la DIAP, în care ne spune că fiind 

situaţia de urgenţă nu poate să ne prezinte un punct de vedere. 

Ii aduc aminte domnului director că numai anul trecut, la acest regulament 

cu parcăril,. regulamentul a fost depus în 2018, în acelaşi an a avut loc 

dezbaterea publică, la care dânşii nu au venit, anul trecut am solicitat prin trei 
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adrese să fie trecut pe ordinea de zi şi acum ne spune cu nonşalanţă că este 

stare de urgenţă şi nu am ce să fac.   

Nu mi se pare normală atitudinea directorului. Şi cu pensionarii mă sună 

într-una: domnule, chiar aşa de greu e să facă o modificare? Mai ales că 

numărul de pensionari la ce solicităm acum, este mai mic decât atunci când s-a 

aprobat Hotărârea 201 din 2016, parcă. 

Dacă domnul director ne poate da un răspuns. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Din câte văd la mapă, nu ştiu dacă dumneavoastră aţi intrat în posesia 

adresei înaintată de către DIAP către dumneavoastră şi ceilalţi trei consilieri, 

într-adevăr domnia sa invocă această perioadă şi aşa este, e adevărat că ar fi 

putut să o facă până acum, pentru că a fost deja un an de zile,   dar haideţi să 

încercăm să înţelegem că această perioadă nu este favorabilă pentru astfel de 

întâlniri şi demersuri, rămânând ca Direcţia de Administrare şi Intreţinere 

Patrimoniu să ne comunice data exactă când vor relua aceste discuţii, ca să 

finalizăm acest proiect depus de un an şi ceva. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, cred că domnul director acum, că tot este această 

perioadă, are posibilitatea să transmită acest proiect celorlalte compartimente 

sau direcţii – pentru consultare, Serviciului de Urbanism, Poliţiei Locale, poate 

strânge amendamentele sau propunerile de la aceste compartimente şi direcţii şi 

să fim sănătoşi, având în vedere perioada aceasta de urgenţă, să le dezbatem şi 

să finalizăm acest proiect. 

Domnul Constantin Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Pot să vă spun că anul trecut când a avut loc dezbaterea publică am fost 

prezenţi. Noi vrem o consultare cu cei de la Urbanism, Gospodăria Municipală 

şi Poliţia Locală, am făcut adresă către IPJ, care trebuie să ne dea avizul. 

Un al doilea aspect pe care vreau să-l discut, în propunerea care a fost 

făcută avem introduse şi firme. Vreau să vă spun că în fiecare apartament din 

municipiul Tulcea poate să existe un sediu.... 

Alt aspect, vreau să cer şi verificarea ITP a autovehiculelor. Mai sunt şi 

alte aspecte, de aceea vreau să avem o consultare cu mai mulţi factori din 

Primărie şi IPJ. 

Doamna consilier Suhov Anca 

De la momentul dezbaterii publice din 2018 a trecut un an şi patru luni. Nu 

cred că în această perioadă v-aţi adresat Consilului Local, consilierilor pentru 

a le aduce la cunoştinţă propunerile dumneavoastră. 

 Aşa că, haideţi să depăşim momentul, a rămas să ne auzim după 

terminarea situaţiei de urgenţă şi cu asta, basta!  

Eventual ar trebui să vă cereţi scuze, dar nu să-l dojeniţi  pe domnul Marin 

că nu şi-a dat seama ce aveţi în gand. 
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Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Mulţumesc, domnul director, vă rog să luaţi în considerare propunerile 

domnilor consilieri, puteţi să faceţi acum în mediul on-line comunicarea cu 

toate direcţiile respective, să le solicitaţi un punct de vedere şi în măsura 

timpului disponibil al fiecărei direcţii vizate, să putem să creionăm acest proiect 

de hotărâre şi să-l finalizăm. 

Dacă mai sunt şi alte intervenţii sau discuţii. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Având în vedere măsurile dispuse de autorităţile centrale, mă refer la 

măsurile dispuse în Ordonanţa nr.4, privind dezinfecţia scărilor de bloc, aş dori 

să ştiu care este procedura, sau cum va proceda Primăria Municipiului Tulcea, 

dacă există substanţe, dacă există procedură, dacă există personal, finanţare. 

Este o obligaţie în sarcina autorităţii locale. La ce variantă v-aţi gândit. Care 

ar fi procedura pentru a duce la îndeplinire această obligaţie. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Cui adresaţi întrebatea, domna consilier? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Executivului Primăriei. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Serviciului Gospodărie Municipală, domnului primar, mie? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Oricărei persoane poate să-i dea un răspuns. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Văd că nu vrea nimeni să ia cuvântul. 

Domnul primar este preşedintele Comitetului local de situaţii de urgenţă, 

eu am primit o dispoziţie a domnului primar ca să fiu persoana respunsabilă cu 

măsurile necesare a fi luate în această perioadă, când va fi convocat Comitetul 

local pentru situaţii de urgenţă probabil că vom avea şi un răspuns. Din punctul 

meu de vedere. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Aveţi poziţia mea oficială astăzi în presă. Vă rog să o studiaţi. Vorbesc de 

ziarul scris, ziarul Delta, unde ieri am fost intervievat legat de această situaţie,  

mi-am expus punctul de vedere, probabil miercuri sau joi vom convoca şi 

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, să vedem exact ce măsuri putem lua, 

între timp sper şi eu în înţelepciunea foarte multor primari din ţară, care să 

trezească cumva guvernul la realitate, legat de anumite măsuri luate fără a avea 

percepţia realităţii în sine şi luate aşa, pompieristic şi pe  presiune pe care o 

înţeleg, dar e bine să mai întrebăm prin teritorii, pe primari, dacă ceea ce se 

hotărăşte acolo se şi poate implementa. Că dacă mergem doar pe varianta să 

cheltuim miliarde şi miliarde cu efectul zero în opinia mea... 

 Sunt anumite situaţii obligaţii pe care ni le vom asuma  şi, repet, mâine sau 

poimâine vom cere Comitetului local pentru situaţii de urgenţă aprobarea 
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pentru ceea ce se poate face. Dar e un moment când apar şi tot felul de variante 

emoţionale, fără să gândim dacă într-adevăr implementarea lor are  efect şi 

dacă nu cumva pe o perioadă şi aşa apăsătoare de criză financiară, mai alocăm 

şi nişte bani pentru nişte prostii pe care unii le consideră realităţi! 

Eu ca independent îmi permit să critic şi să laud pe oricine  dacă consider 

că este cazul.  

O să fiţi informaţi exact cum stau lucrurile şi prin postările mele, mai ales 

ale Andaluziei, cu ceea ce hotărăşte Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, 

inclusiv cu poze. Mulţumim frumos! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Mai sunt discuţii? 

Dacă nu, mulţumesc frumos, declar închisă şedinţa şi vă urez multă 

sănătate. 
 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      SECRETARUL GENERAL 

VICEPRIMNAR,                                            AL   MUNICIPIULUI TULCEA 
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