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                                         PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 24 septembrie 2020, ora 13,00 în  şedinţă  ordinară  

publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către primarul municipiului Tulcea, 

dr.ing.Hogea Constantin, în conformitate cu dispoziţiile art.133 alin.(1), alin 

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

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

1001/18 septembrie 2020 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul 

oficial al Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 17 consilieri locali (din totalul de 20 consilieri locali 

în funcţie). 

Lipsesc domnii consilieri: Marinescu Petre, Ştefan Ionuţ Paul. 

Intârzie la şedinţă doamna consilier Vizauer Lavinia. 

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 Direcția 

Administrație 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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Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Bună-ziua! 

Pentru că mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului 

Drăniceanu a încetat, vă rog să propuneţi un nou preşedinte pentru şedinţa 

de astăzi. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Grupul PNL o propune pe doamna Claudia Frandeş. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Sunt şi alte propuneri? 

Dacă nu sunt, supun la vot propunerea doamnei consilier Mergeani. 

In unanimitate (cu 17 voturi „pentru”) a fost aprobată preşedintă 

de şedinţă doamna consilier Frandeş Claudia Alina. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Declar deschisă şedinţa ordinară de astăzi, 24 septembrie 2020. 

Pe ordinea de zi completată avem un număr de 24 de puncte, 

inclusiv punctul „Diverse”. 

Sunt şi alte propuneri pentru ordinea de zi? 

Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

In unanimitate (cu 17 voturi „pentru”) ordinea de zi a fost 

aprobată. 

- Ordinea de zi supusă votului este următoarea: 

1. Alegerea președintelui de ședință.  

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 27 august 2020. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al municipiului Tulcea pe anul 2020. 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

bugetului local pentru anul 2020. 

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

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 279/21.12.2011 privind 

unificarea și actualizarea hotărârilor Consiliului Local al Muncipiului 

Tulcea în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin 
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curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilități populației, 

cu modificările și completările ulterioare. 

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin 

atribuire directă în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi 

societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 34606/01.11.2019, prin act 

adițional. 

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

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 176/27.09.2019 privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul 

«MODERNIZAREA SEDIULUI POLIȚIEI LOCALE TULCEA PRIN 

EFICIENTIZARE ENERGETICĂ» și a indicatorilor tehnico-economici. 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

«MODERNIZAREA SEDIULUI POLIȚIEI LOCALE TULCEA PRIN 

EFICIENTIZARE ENERGETICĂ», COD SMIS 130581 și a cheltuielilor 

legate de proiect. 

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

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administare a 

mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepționării obiectivului de investiții 

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA FRASINULUI, MUNICIPIUL 

TULCEA”. 

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

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor 

mijloace fixe concesionate către societatea Aquaserv S.A. Tulcea şi scoaterea 

din funcţiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe aflate în 

domeniul privat al Municipiului Tulcea concesionate către societatea 

Aquaserv S.A. Tulcea. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 

pentru terenul în suprafaţǎ de 447 mp, aparţinând domeniului privat al 

municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 34, identificat cu număr 

cadastral 31963, carte funciară 31963. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 

pentru terenul în suprafaţǎ de 134 mp, aparţinând domeniului privat al 

municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Mahmudiei nr. 8A, identificat cu 

numărul cadastral 6903, carte funciară 35766. 
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- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin 

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

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

a două terenuri în suprafață de 25 mp fiecare, aparținând domeniului public 

al municipiului Tulcea, situate în Tulcea, strada 1848 nr.14 A, pentru 

amplasarea a două Posturi de Transformare în Anvelopă de Beton. 

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

14. Proiect de hotărâre privind acordul pentru amenajarea unor 

spații și căi de acces în vederea desfășurării de activități cu persoane 

vârsnice de către Asociația „Mâini Întinse” în Centrul Multifuncțional de 

Asistență Socială, situat în Tulcea, strada Balizei nr. 54, prin Programul 

Operațional Capital Uman nr. POCU/656/4/4/132103 cu titlul „Bunicii cu 

povești fericite”. 

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

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale prin Clubul 

Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru unitatea de 

învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a 

imobilului Complex  Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr.74. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de 

organizare a activităţii de prevenire si combatere a înzăpezirii şi poleiului pe 

timp friguros în municipiul Tulcea, în perioada noiembrie 2020 - martie 

2021. 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”STAȚIE ITP, LINIE TAHOGRAFE AUTO, PARCARE AUTO, RAMPĂ 

PENTRU MONTAT TAHOGRAFE, SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE, 

SPAȚIU COMERCIAL, BLOC DE LOCUINȚE”, intravilan, strada Breteaua 

Barajului, nr. 2, carte funciară nr. 32100, număr cadastral 2282, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE”, intravilan, strada Slt. 

Gavrilov Corneliu, nr. 276, carte funciară nr. 44588, număr cadastral 44588, 

Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”CONSTRUIRE CLĂDIRE REZINDENȚIALĂ”, intravilan, strada 
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Victoriei, nr. 33, carte funciară nr. 32273, număr cadastral 32273, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”, intravilan municipiul Tulcea, strada 

Dianei, nr. 6, carte funciară nr. 43499, număr cadastral 43499, Tulcea. 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Prevenirea 

şi combaterea crimei organizate şi cooperarea poliţiei prin Centre 

transfrontalier  la frontiera România+Ucraina” cod 1HARD/4.3/2, a sumei 

şi procentului de cofinanţare care trebuie să fie asigurate în timpul 

implementării, precum şi a cheltuielilor neeligibile sau a altor cheltuieli 

legate de proiect. 

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal „CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE” intravilan, str.Biruinţei, 

nr.10, carte funciară nr.42375, număr cadastral 6941 Tulcea şi a 

Regulamentului Local de urbanism aferent. 

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

23.Notă de informare privind scoaterea din evidenţa contabilă a 

titlurilor de participare deţinute de Consiliul Local al Municipiului Tulcea în 

capitalul social al S.C. Fotbal Club Delta Tulcea S.A. 

24. Diverse 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Intrăm în ordinea de zi. Primul punct a fost parcurs. 

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

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 

august 2020. 

Dacă sunt discuţii pe baza procesului-verbal. 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 august 2020. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

In unanimitate (cu 17 voturi „pentru”) procesul-verbal a fost 

aprobat. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina 

Punctul nr.3, 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 prezentaţi 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 Frandeş Claudia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Dacă sunt discuții la acest punct de pe ordinea de zi. 

Am avut foarte multe discuţii pe acest subiect în comisii. 

Pe scurt, dacă doriţi să fie prezentat.  

Doamna Corsei, vă rog pe scurt să ne prezentaţi proiectul 

bugetului. 

Doamna Corsei Niculina – şef Serviciu buget-finanţe 

Din analiza execuţiei bugetului la data de 15 septembrie a.c. a 

reieşit că avem unele surplusuri şi unele diminuări la anumite capitole 

bugetare şi totodată am primit două decizii ale Direcţiei de Finanţe prin care 

ni s-au repartizat nişte bani, am rectificat anumite capitole bugetare în urma 

solicitărilor venite din partea instituţiilor subordonate nouă, şcolile de 

exemplu şi anumite capitole bugetare, unde a fost nevoie de diminuări şi de 

suplimentări ale planului bugetar. 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

Dacă nu mai sunt discuţii, comisia economică sunt convinsă că a 

analizat, comisia juridică la fel, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Doamna preşedintă, având în vedere că proiectul bugetului vizează 

şi bugetul de la învăţământ, nu voi participa la vot. 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 16 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI     

PRENUMELE     

VOTUL 

1.             Ardeleanu Daria    Pentru 

2.        Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3. Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 
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5. Frandeş Claudia Alina 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. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

 

Punctul 4, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuţie al bugetului local pentru anul 2020. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Urmează să ne prezinde doamna Corsei pe scurt, după care vom 

supune votului proiectul de hotărâre. 

Doamna Corsei Niculina – şef Serviciu buget-finanţe 

Conform Legii 273 a Finanţelor publice locale, contul de execuţie 

bugetară se aprobă semestrial, după depunerea acestuia la Ministerul 

Finanţelor Publice. 

Acest cont cuprinde totalitatea veniturilor şi cheltuielilor 

municipiului Tulcea, inclusiv ale unităţilor subordinate instituţiei. 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

Mulţumesc! 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Nu voi participa la vot nici la acest proiect de hotărâre. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 16 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

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. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

Punctul nr.5, Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea hotărârilor Consiliului 

Local al Muncipiului Tulcea în domeniul serviciului de transport public local 
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de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă 

facilități populației, cu modificările și completările ulterioare. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum este 

iniţiat. 

Cine este pentru? 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Nu voi participa la vot la acest proiect de hotărâre. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 16 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

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 
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12 Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

Punctul nr.6, Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local prin atribuire directă în Municipiul Tulcea încheiat între 

Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 

34606/01.11.2019, prin act adițional. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum este 

iniţiat. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Doamna preşedinte, legat de acest proiect, dacă îmi permiteţi, a fost 

făcută publică intenţia noastră de a ridica plafonul de gratuitate pentru 

pensionarii din municipiul Tulcea, de la 900 la 1200. 

Intenţia era de la 1 septembrie. Neprimind într-un interval de timp 

oportun avizul de la Consiliul Concurenţei, a trebuit să amânăm acest 

proiect de hotărâre, care începând cu data de 1 octombrie intră în exerciţiu, 



 11 

deci practic de la 1 octombrie se ridică plafonul de gratuitate pentru 

pensionari de la 900 la 1200. 

Legat de data de 1 octombrie şi aici profit de faptul că este şi 

domnul Ovidiu Dumitrescu, reprezentant al Organizaţiei judeţene a 

pensionarilor, conform cutumei, ştim că data de 1 octombrie are rezonanţe 

importante în ceea ce înseamnă societatea civilă, prin faptul că aniversăm 

persoanele – seniorii comunităţii, ca să mă exprim aşa, conform cutumei 

vreau să anunţ că începând cu data de 28 septembrie până pe 04 octombrie 

toţi pensionarii din municipiu, indiferent de cuantumul pensiei vor beneficia 

de gratuitate pe transportul public local. 

Nu este, repet, o decizie conjuncturală, ştiţi foarte bine, în fiecare an 

primeam o solicitare din partea Organizaţiei judeţene a persoanelor în 

vârstă şi printre programele pe care dânşii le propuneau, era şi această 

solicitare. 

Acum am luat la cunoştinţă programul, din păcate foarte multe 

dintre propunerile dânşilor nu mai pot fi susţinute pentru că avem această 

restricţie pe prevenirea şi combaterea sars-cov-2, păcat, că dânşii de fiecare 

dată aveau un program extraordinar, noi eram parteneri în foarte multe din 

acţiunile comune, rămâne doar acest sprijin pe care îl putem da, ca de 

fiecare dată şi ca în fiecare an, cu gratuitatea pe care am indicat-o în 

această perioadă. 

Acum, dacă îi permiteţi domnului preşedinte să vă spună câteva  

cuvinte, doamna preşedinte. 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

Legat de această iniţiativă? Este proiectul de hotărâre! 

Dar vă rog să fiţi destul de concis în privinţa acestei chestiuni, că ne 

este clar. 

Domnul Dumitrescu Ovidiu – preşedintele Organizaţiei judeţene a 

pensionarilor Tulcea 

Doamnelor şi domnilor consilieri, vă mulţumim pentru sprijinul 

acordat, iată că în sfârşit o iniţiativă de acum doi ani de zile şi-a găsit o 

soluţie. Probabil că dacă „cerbicia” celor de la Consiliul Concurenţei   nu  

s-ar fi manifestat, această iniţiativă s-ar fi concretizat încă de anul trecut. 

Mulţumim pentru sprijinul acordat de către Consiliul Local şi de 

către domnul primar, vizavi de activităţile care urmează să se desfăşoare. 

Din păcate mare parte dintre activităţi nu se vor desfăşura, în afară 

de aceasta şi aceea de vizitare a muzeelor din judeţ. 

Sperăm ca acest plafon la anul să ajungă undeva la 1500 lei, dacă 

nu la 2000. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Mulţumim şi noi. 
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Continuăm ordinea de zi, punctul nr.7, Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

176/27.09.2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție privind proiectul «MODERNIZAREA SEDIULUI POLIȚIEI 

LOCALE TULCEA PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICĂ» și a 

indicatorilor tehnico-economici. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Punctul 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului «MODERNIZAREA SEDIULUI POLIȚIEI LOCALE 

TULCEA PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICĂ», COD SMIS 130581 și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat. 
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Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Punctul nr.9, Proiect de hotărâre privind atribuirea în administare 

a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepționării obiectivului de 

investiții “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA FRASINULUI, 

MUNICIPIUL TULCEA”. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Punctul 10, Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul 

public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a 

unor mijloace fixe concesionate către societatea Aquaserv S.A. Tulcea şi 

scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe 

aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea concesionate către 

societatea Aquaserv S.A. Tulcea. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 
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Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 16 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI     

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria    Pentru 

2.       Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.           Ciureanu Constantin Pentru 

4.           Drăniceanu Daniel      Nu participă 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. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Punctul 11, Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 

evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 447 mp, aparţinând domeniului 
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privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 34, identificat 

cu număr cadastral 31963, carte funciară 31963. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

In comisia nr.1, lipsind domnul Marinescu, voturile au fost două 

„pentru” şi două abţineri. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot nominal  proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 14 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI     

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria  Pentru 

2.       Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.           Ciureanu Constantin Pentru 

4.           Drăniceanu Daniel               Abţinere 

5.       Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Abţinere 

10. Mergeani Ana Elena Pentru 

11. Pavel Viorica               Pentru 

12 Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Şacu Stere Pentru 
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15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin              Abţinere 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 

pentru terenul în suprafaţǎ de 134 mp, aparţinând domeniului privat al 

municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Mahmudiei nr. 8A, identificat cu 

numărul cadastral 6903, carte funciară 35766. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat. 

Se doreşte vot nominal? Nu. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Punctul nr.13, Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de 

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

asupra a două terenuri în suprafață de 25 mp fiecare, aparținând domeniului 

public al municipiului Tulcea, situate în Tulcea, strada 1848 nr.14 A, pentru 

amplasarea a două Posturi de Transformare în Anvelopă de Beton. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 
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Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Punctul nr.14, Proiect de hotărâre privind acordul pentru 

amenajarea unor spații și căi de acces în vederea desfășurării de activități cu 

persoane vârsnice de către Asociația „Mâini Întinse” în Centrul 

Multifuncțional de Asistență Socială, situat în Tulcea, strada Balizei nr. 54, 

prin Programul Operațional Capital Uman nr. POCU/656/4/4/132103 cu 

titlul „Bunicii cu povești fericite”. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale prin Clubul 

Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru unitatea de 

învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a 

imobilului Complex  Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr.74. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond:1 şi 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 
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Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Dacă există discuţii pe tema acestui proiect de hotărâre? 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre  

Eu aş dori să supun discuţiei următorul aspect: a fost o Hotărâre de 

Consiliu Local care a fost aprobată, datorită unor probleme care s-au ivit la 

Ministerul Justiţiei, se reface proiectul. Aduc lămuriri în acest sens, ca să 

ştim ce avem de făcut, cum votăm şi ce facem.  

In actuala hotărâre spune că se aprobă – adică se solicită trecerea 

din domeniul public – nu mai citesc, e clar, conform cărţii funciare, sunt 

două cărţi funciare: 44460 şi 44461. In aceste două cărţi funciare intră 

terenul de fotbal de la stadionul Bididia şi vestiarele. Or, n-ar trebui să intre 

pentru că Ministerul Invăţământului nu şi-a dat avizul şi nici Inspectoratul 

Şcolar pentru aceste poziţii. De ce s-au trecut aici? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Deci în concret vorbiţi despre vestiar şi terenul de fotbal.   

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Am documente luate de la Clubul Sportiv Şcolar, de la Inspectoratul 

Şcolar, de la Minister în care se specifică că acestea rămân valabile, adică la 

acestea nu se dă avizul: vestiar în suprafaţă de…, terenul de fotbal în 

suprafaţă de… 

Doamna Marinov Gabriela – Direcţia Proiecte cu Finanţare 

Nerambursabilă 

In cadrul proiectului nu s-a pus problema acestor obiective despre 

care spuneţi dumneavoastră. Cărţile funciare sunt menţionate acolo pentru 

că probabil mai au şi altceva. Am discutat cu domnul preşedinte al Clubului 

şi am stabilit clar acest lucru. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Da, ştiu că aţi discutat cu domnul preşedinte, am luat legătura şi cu 

Inspectoratul şi cu Ministerul, dar aici spune în hotărâre: conform 

următoarelor cărţi funciare! Şi sunt trecute şi aceste două, care n-ar fi 

trebuit trecute. 

Doamna Marinov Gabriela – Direcţia Proiecte cu Finanţare 

Nerambursabilă 

Cuprinde probabil această carte funciară şi alte obiective, în afară 

de acest teren. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

De la minister ni s-a spus că degeaba trimitem aşa şi că este 

pierdere de timp. 
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Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Haideţi să fim practici şi să rezolvăm această chestiune. 

Inţeleg aşa: că pe o carte funciară există un imobil care va fi parte 

a proiectului şi eventual un imobil sau teren care nu va fi parte a proiectului. 

Lucrurile stau în felul următor: dacă acest proiect de hotărâre aşa 

cum a fost iniţiat a fost anterior trimis sau verificat de cel care v-a cerut să 

apară acest proiect de hotărâre în această formă. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dacă îmi permiteţi, în raportul întocmit de executiv este trecută 

explicit solicitarea UAT Tulcea, inclusiv terenul de fotbal în suprafaţă de 

8200 mp. Deci l-aţi cerut! Veniţi să vă uitaţi! 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

De la Minister ni s-a transmis că hotărârea de guvern există deja, 

numai că aşteaptă rectificările acestea pe care le-a cerut Ministerul de 

Finanţe. 

Doamna Marinov Gabriela – Direcţia Proiecte cu Finanţare 

Nerambursabilă 

Eu voiam să vă spun doar că solicitarea din partea Ministerului 

Educaţiei, la solicitarea Ministerului Justiţiei, nu a avizat aceste aspecte. 

Acestea au fost clarificate de mult. 

Doamna Codruţa Nicu a solicitat doar să se actualizeze hotărârea 

veche în ceea ce priveşte dreptul de folosinţă ulterioară, dreptul de 

administrare ulterioară şi mai ales ce se întâmplă dacă acest proiect se 

depune. Exact aşa arată adresa din partea dânsei. 

Sub nici o formă nu s-a mai luat în calcul analiza acestei cărţi 

funciare. Dacă ştiam, veneam cu documentele aici.  

Nici în comisie nu am ştiut că a existat această problemă, pentru că 

am fi venit cu documentele. 

Dacă consideraţi că trebuie retras acest proiect de pe ordinea de zi, 

nu este nicio problemă, ne clarificăm şi ne facem lecţiile cum trebuie, pentru 

perioada următoare. 

Dar eu ştiu că am discutat cu domnul Grecu referitor la acest 

aspect, nu s-a pus problema sub nici o formă să afectăm acest teren, deci nu 

ştiu de unde a apărut această problemă în momentul acesta. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

In hotărârea pe care noi trebuie să o aprobăm acum s-au introdus şi 

aceste cărţi funciare. Am documentele oficiale. 

Ca să nu retragem proiectul, s-ar putea să facem un amendament. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă îmi permiteţi!  
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Nu înţeleg care este miza sau mă fac că nu o înţeleg, dar vă 

garantăm că dacă cumva la nivelul hotărârii de guvern se întârzie din cauza 

noastră, ceea ce nu se va întâmpla, dar vă garantez că nu este o problemă 

de, să spun, evitare a unei decizii şi trecerea unor terenuri abuziv, pentru că 

eu nu ştiu şi ce se va întâmpla cu aceste terenuri, ele vor trebui să intre într-

un proces de reabilitare. OK, le lăsăm Inspectoratului: vestiarul şi terenul. 

Ce să facă Inspectoratul, domnule consilier cu vestiarul şi terenul? 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Domnul primar, vă pot răspunde şi la această întrebare, dar 

deocamdată sunt alte situaţii. 

Domnul primar Hogea Constantin 

E în regulă! Cineva să facă un amendament, deci cu excepţia celor 

două obiective, vestiarul şi terenul, ca să nu fie implicate în proiect şi cu asta 

am încheiat discuţia. 

Doamna Marinov Gabriela – Direcţia Proiecte cu Finanţare 

Nerambursabilă 

Dacă îmi permiteţi, atâta vreme cât proiectul este încă în perioada 

în care ar mai putea să fie pregătit pentru etapa următoare, deci există timp 

suficient, dacă consideraţi că este o problemă pe care nu o putem regla 

astăzi sau ar putea aduce la un moment dat nişte efecte negative, putem să-l 

lăsăm pentru următoarea şedinţă de Consiliu Local. Numai că s-a discutat cu 

doamna Codruţa Nicu, dânsa a stabilit acest lucru şi acum înţeleg că tot de 

acolo vin nişte semnale că nu ar fi în regulă. 

Pentru a fi toată lumea mulţumită şi să fie lucrurile făcute corect, 

putem să lăsăm pentru următoarea şedinţă, pentru că el se pregăteşte pentru 

perioada 2021-2027. 

- Nu se vorbeşte la microfon, nu se înţelege. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă doamna Marinov consideră că nu ar fi o problemă şi există 

timp, pentru a se lămuri toată lumea, inclusiv Inspectoratul Şcolar, îl 

retragem şi venim cu el în următoarea şedinţă. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Deci proiectul nr.15 a fost retras de pe ordinea de zi. 

Punctul nr.16, Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului 

de organizare a activităţii de prevenire si combatere a înzăpezirii şi poleiului 

pe timp friguros în municipiul Tulcea, în perioada noiembrie 2020 - martie 

2021. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 
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Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Punctul 17, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”STAȚIE ITP, LINIE TAHOGRAFE AUTO, PARCARE 

AUTO, RAMPĂ PENTRU MONTAT TAHOGRAFE, SPĂLĂTORIE AUTO 

SELF SERVICE, SPAȚIU COMERCIAL, BLOC DE LOCUINȚE”, intravilan, 

strada Breteaua Barajului, nr. 2, carte funciară nr. 32100, număr cadastral 

2282, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2 şi 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE”, intravilan, strada Slt. 

Gavrilov Corneliu, nr. 276, carte funciară nr. 44588, număr cadastral 44588, 

Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2 şi 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 
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Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz nefavorabil, urmare a neconformării în 

recomandările comisiei tehnice de urbanism. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz nefavorabil, nouă ni s-a spus că a fost aviz 

favorabil al comisiei tehnice de urbanism şi că au fost multe discuţii în 

cadrul comisiei tehnice de urbanism şi că acesta a fost îndreptat. Probabil că 

ar fi trebuit să facem comisiile împreună. 

Comisia juridică a dat aviz nefavorabil, de fapt a făcut un 

amendament mai repede decât a dat aviz nefavorabil, dar urmează să auzim 

care sunt şi explicaţiile comisiei tehnice de urbanism, scuzaţi-mă, pentru că 

nu este respectat POT-ul de 20%, aşa cum este în regulament. 

 Sunt nişte chestii tehnice pe care le-am discutat în cadrul comisiei 

juridice şi anume că ceea ce se construieşte este mai mult decât poate să 

susţină respectiva parcelă în acel loc. 

Urmează să avem discuţii pe tema acestui proiect de hotărâre. 

Acum avem două variante: amendamentul comisiei juridice... 

Domnul primar Hogea Constantin 

Eu zic că ar fi bine să-i daţi cuvântul arhitectului şef, dacă trecem 

aşa direct şi când comisia juridică discută de POT-uri, parcă ceva nu se 

leagă! Haideţi să-i dăm cuvântul domnului arhitect şef. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Domnul primar, întâi trebuie să dăm cuvântul comisiei de urbanism 

şi după aceea vor veni şi explicaţiile domnului arhitect şef. 

Doamna consilier Suhov Anca 

In comisia tehnică de urbanism, la care am participat şi eu şi 

domnul arhitect şef, s-au pus trei probleme: coeficientul de utilizare a 

terenului, pentru care se propune o mărire de la 1,3 la 3,4, deşi legea spune 

că nu este voie să crească mai mult de 20%, corectarea colţului intersecţiei 

str.Timpului cu str.Gavrilov Corneliu şi locurile de parcare perpendiculare 

pe str.Gavrilov Corneliu, care desfiinţează pe toată lungimea parcelei 

trotuarul. 

Aceste trei probleme nu s-au regăsit într-o modificare a 

documentaţiei între momentul şedinţei comisiei tehnice de urbanism şi 

şedinţei comisiei 2. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Domnul arhitect şef dacă ne poate explica. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă îmi permiteţi, doamna preşedinte, aş vrea să întreb dacă este 

cumva şi proiectantul, pentru că probabil şi proiectantul ar avea ceva de zis. 

Este aici, ok. 
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Domnul Raicu Filip -  arhitectul şef al municipiului Tulcea 

O să începem cu o afirmaţie corectă a doamnei consilier. Este 

adevărat că în comisia de urbanism s-a discutat despre cedarea unei 

suprafeţe din colţul aferent str.Gavrilov Corneliu şi str.Timpului, ceea ce este 

şi normal, se pare că această modificare nu a fost operată pe planşă, este 

vorba despre un colţ fie teşit, fie rotund, fie la 45 grade pentru a ceda puţin 

spaţiu trotuarelor, care oricum există. 

Referitor la mărirea coeficientului de utilizare a terenului, ca şi în 

trecut, bineînţeles nu este primul bloc aprobat de Consiliul Local în oraş, nu 

este primul teren care are prevăzut în gândirea făcută în anul 1996 să fie 

zonă de case până la P+2+M şi în prezent sunt blocuri, tot în lege avem o 

prevedere în care dacă funcţiunea este mixtă, în această clădire de locuit se 

poate depăşi acest procent. 

Bineînţeles că se va discuta de ce nu s-a prevăzut de la început din 

titlu că o să fie funcţiune mixtă. Aşa cum nici până acum la celelalte blocuri 

nu s-a prevăzut în titlu că o să fie o funcţiune mixtă de orice fel, fie că este 

comerţ, că sunt servicii liberale sau numai locuinţe, bineînţeles că nu a fost 

prevăzut nici aici. 

Şi punctul 3 – a treia problemă, care are parcările perpendiculare 

pe str.Gavrilov Corneliu, puteţi cu toţii să observaţi, puţin mai sus pe partea 

opusă, pe partea stângă este tot un bloc aprobat tot de acelaşi Consiliu 

Local, tot cu acelaşi regim de înălţime, tot cu acelaşi tip de parcări şi se vede 

foarte clar că trotuarul nu a fost desfiinţat, există acolo, lumea circulă pe 

acel trotuar, este doar un punct de vedere că trotuarul   n-ar mai exista 

pentru pietoni dacă i se schimbă cota pentru a putea intra maşina în parcare. 

Acestea sunt cele trei tipuri de probleme formulate de comisia de 

urbanism, care a avut loc azi la ora 12, cu menţiunea că este adevărat, pe 

planşa de reglementări nu a fost operată modificarea pe care noi am  cerut-o 

ca şi Direcţie de urbanism, privind teşirea acelui colţ dintre str.Timpului şi 

str.Gavrilov Corneliu. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Din păcate, trecând peste celelalte două probleme şi lăsându-le la o 

parte şi presupunând că ne-am asuma amendamentul comisiei juridice, 

rămâne problema teşirii acelui colţ, care vine după ea cu delimitarea unei 

suprafeţe prin coordonate şi propunerea în proiectul de hotărâre a cedării 

acelei suprafeţe de teren către domeniul public, problemă care nu este 

rezolvată şi nici rezolvabilă astăzi. 

Domnul arhitect şef Raicu Filip 

Se poate rezolva printr-un amendament. 
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Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Nu, domnul arhitect şef, această chestiune trebuia rezolvată cu totul 

altfel, nu pot eu să-i fac amendament  urmează să cedaţi dumneavoastră 3 

mp, în condiţiile în care este o proprietate şi în condiţiile în care este posibil 

ca investitorul să nu îmbrăţişeze ideea mea. Adică eu nu pot să fac aici pe 

proprietatea altuia amendamente! 

Imi pare rău, urmează să se supună votului, dar înainte voi da 

cuvântul şi proiectantului, pentru a-şi prezenta punctul de vedere. Dacă are 

ceva să ne prezinte în acest sens.  

Aveţi ceva să ne spuneţi?Nu! Am înţeles!. 

Atunci supunem la vot nominal proiectul de hotărâre sau, dacă 

există posibilitatea să fie retras, noi nu avem nicio problemă, urmează să se 

soluţioneze în modul în care am cerut aceste chestiuni înainte şi să le 

introduceţi. Sau nu votăm! Cum credeţi, domnul primar. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Fiind vorba de nişte oameni care investesc totuşi nişte sume, este 

posibil să fie rezolvată această problemă pe parcursul lunii sau lunilor 

următoare, dar ca să nu punem mediul privat într-o situaţie delicată, pentru 

că oamenii aceştia au nişte bani investiţi, nişte credite luate, nu ştiu dacă e 

chiar corect, haideţi să-l retragem şi poate între timp se poate găsi şi o 

soluţie ca să se elimine aceste chestiuni. 

Deci consideraţi proiectul retras de pe ordinea de zi. 

Doamna consilier Frandeş Claudia  

Punctul nr.19, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE CLĂDIRE REZINDENȚIALĂ”, intravilan, 

strada Victoriei, nr. 33, carte funciară nr. 32273, număr cadastral 32273, 

Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2 şi 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil, cu o singură corectură în titlu. 

Rezidenţială, nu rezindenţială. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil, însă amendamentul nostru  este ca 

regimul de înălţime să fie P+2 etaje, iar calea de acces să nu fie afectată de 

accesul la parcare.  

Mai exact la planşele care ne-au fost prezentate, calea de acces este 

un trotuar, aşa cum ne-a spus şi domnul arhitect, de maxim un metru, iar 

parcarea se va face exact cum a spus domnul arhitect tot aşa, accesul la 

parcare se va face prin calea de acces, adică pietonii vor trebui să lase 
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maşinile să intre pe această proprietate, într-o zonă în care oricum sunt case 

foarte mici. Am înţeles că în PUG este reglementată cu mai multe etaje. 

Am fost de acord cu un P+2 etaje, pentru că şi aici au pus un S, 

M+2+2E+3 retras, am cerut explicaţii, ni s-au dat, însă amendamentul 

comisiei juridice este acesta.  

Urmează să fie supus plenului Consiliului Local. 

Deci amendamentul este ca regimul de înălţime să fie P+2 etaje, iar 

calea de acces să nu fie afectată de accesul la parcare. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Parter + 2 etaje cu sau fără subsol/demisol? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Deci este o chestiune care n-ar trebui să preocupe comisia juridică, 

într-adevăr a zis mai devreme domnul primar că de ce se întreabă comisia 

juridică de CUT şi de POT, dar lucrurile sunt la modul următor: dacă este 

necesar demisolul acela şi aia va spune, nu ştiu, chiar investitorul, îşi va face 

demisol, este problema dânsului. 

Pe noi ne-a interesat în zona respectivă regimul de înălţime. Dacă 

vrea să-şi facă demisol, este posibil şi demisolul şi atunci urmează să spună 

comisia de urbanism dacă lăsăm şi demisolul, dar ideea este ca regimul lui 

de înălţime să nu fie foarte mult peste casele din zonă, unde mai mult de un 

etaj maxim nu este la construcţiile de acolo. De aceea am scris parter. Dacă 

este nevoie clar să fie specificat că este demisol, parter + 2 etaje, este şi 

acest lucru posibil. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Avem proiectantul acestui PUZ în sală? Dacă are ceva de spus. 

Proiectantul P.U.Z. 

Din start aş dori să explic faptul că acest regim de înălţime la care 

s-a ajuns în urma studiului a fost avizat şi aprobat inclusiv la nivel de aviz de 

oportunitate şi la nivelul Comisiei zonale a monumentelor istorice, aviz care 

este foarte important în zona aceea a str.Victoriei. 

La fel, trebuie menţionat că acest PUZ diminuează şi subliniez, 

diminuează regulile impuse de Planul Urbanistic General al oraşului, care 

spune că acolo este o zonă P+4, cu înălţime de 25 m. Practic noi prin PUZ-

ul acesta am diminuat aceste reguli, tocmai ca să se încadreze această 

clădire în contextul construit. 

Cu privire la etajul 3, pe care n-am înţeles nici eu de ce o comisie 

juridică îl rade aşa, după bunul plac, acest etaj 3 era special retras pentru ca 

să se poată conforma o volometrie specifică şi studiată foarte atent şi la care 

urma să obţinem din nou un aviz de la comisia zonală a monumentelor 

istorice şi cred că ar trebui să-i lăsăm pe dânşii să considere dacă este un 

impact mare sau mic sau nu pentru zonă. 



 26 

Vă mulţumesc! 

Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziţie. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Supunem la vot amendamentul comisiei juridice. 

Cine este pentru? 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, grupul de consilieri PSD votează împotriva 

acestui amendament şi votează „pentru” proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 10 voturi “pentru” amendamentul nu a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI     

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Impotrivă 

2.       Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.           Ciureanu Constantin Pentru 

4.           Drăniceanu Daniel                Impotrivă 

5.       Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Impotrivă 

7. Litrin Elisabeta Impotrivă  

8. Luca Andaluzia Impotrivă  

9. Marin Cezar Impotrivă  

10. Mergeani Ana Elena Pentru 

11. Pavel Viorica               Pentru 

12 Spunoae Ionuţ Pentru 

13 Suhov Anca Impotrivă 

14. Şacu Stere Pentru 

15. Tudor Marian Impotrivă  

16. Ţiu Gabriel Dorin Impotrivă  

17. Vâlcu Dumitru Impotrivă  
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Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 10 voturi „pentru”  proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. 

 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI     

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.       Chistrugă Corneliu Petre Impotrivă 

3.           Ciureanu Constantin Impotrivă  

4.           Drăniceanu Daniel              Pentru 

5.       Frandeş Claudia Alina Impotrivă 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru 

10. Mergeani Ana Elena Impotrivă 

11. Pavel Viorica               Impotrivă 

12 Spunoae Ionuţ Impotrivă 

13 Suhov Anca Pentru 

14. Şacu Stere Impotrivă 

15. Tudor Marian Pentru 

16. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

17. Vâlcu Dumitru Pentru 

 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Punctul 20, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”, intravilan municipiul  
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Tulcea, strada Dianei, nr. 6, carte funciară nr. 43499, număr cadastral 

43499, Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2 şi 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Prevenirea 

şi combaterea crimei organizate şi cooperarea poliţiei prin Centre 

transfrontaliere la frontiera România+Ucraina” cod 1HARD/4.3/2, a sumei 

şi procentului de cofinanţare care trebuie să fie asigurate în timpul 

implementării, precum şi a cheltuielilor neeligibile sau a altor cheltuieli 

legate de proiect. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Dacă sunt discuții la acest punct de pe ordinea de zi. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 17 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 
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Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Punctul 23, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE” intravilan, 

str.Biruinţei, nr.10, carte funciară nr.42375, număr cadastral 6941 Tulcea şi 

a Regulamentului Local de urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2 şi 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

- A venit doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 nu a avut acest proiect de hotărâre, au existat scurte 

explicaţii din partea domnului arhitect şef, nu am avut decât o planşă, doar 

atât, nu ne-am putut exprima punctul de vedere pentru că nu am văzut 

proiectul de hotărâre în integralitatea lui. 

Ieri la comisie ni s-a arătat o planşă şi proiectul nu l-am avut. 

Să vină domnul arhitect să ne explice. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Noi, la comisie, am avut întreaga documentaţie. 

Domnul arhitect şef Raicu Filip 

Si ieri şi astăzi documentaţia a fost integrală la ambele comisii. 

Faptul că aţi văzut o singură planşă – de fapt au fost două planşe, pentru că 

aţi văzut planşa de reglementări, cea care reglementează terenul şi zona şi 

aţi mai văzut încă o planşă care – şi cred că vă amintiţi – care reglementează 

şi cumva realiniază toate parcările din zona din spatele blocurilor. Aceste 

două planşe erau parte integrantă din dosarul complet, care a fost prezent şi 

ieri la comisia juridică şi azi, la comisia de urbanism. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Cum a fost prezent dosarul la comisia juridică, domnul arhitect, ce 

faceţi, mă contraziceţi aşa... 

Domnul arhitect şef Raicu Filip 

Vă contrazic pentru că dosarul a fost complet. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Intreb ceilalţi colegi: am avut în dosar proiect de hotărâre? Aţi dat 

dosarul dumneavoastră! 

Domnul arhitect şef Raicu Filip 

Eu am spus că dosarul nostru era complet acolo. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Si eu trebuia să studiez din punct de vedere juridic ce aveaţi 

dumneavoastră în dosarul dumneavoastră! Deci era doar dosarul 

dumneavoastră! 
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Vă rog, continuaţi! 

Domnul arhitect şef Raicu Filip 

Dacă sunt întrebări, vă răspund. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Proiectantul dacă are să ne spună ceva, dacă nu, dacă comisia de 

urbanism a dat aviz favorabil, urmează să supun proiectul de hotărâre spre 

aprobare. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Doamna preşedintă, numai puţin, pentru că constat că percutăm 

aici nişte responsabilităţi, cu tot respectul de altfel pentru fiecare dintre 

consilieri. Dar  mi se pare puţin nefericit când o comisie juridică se 

blochează în nişte chestiuni pur tehnice şi arhitecţii s-au trasformat în jurişti 

şi invers! Cu tot respectul, atât timp cât o comisie tehnică, o comisie a 

plenului Consiliului Local şi-au spus cuvântul, acum dacă, cu tot respectul 

pentru jurişti, începem să facem dizertaţii pe chestiuni pur tehnice, mi se 

pare puţin nepotrivit. 

Repet: am acelaşi respect pentru fiecare consilier şi pentru fiecare, 

dacă vreţi, pregătire profesională a fiecăruia! 

Mi se pare mie sau poate mi se pare mie uşor tendnţioasă atitudinea 

comisiei juridice, când s-a insinuat foarte tare în chestiuni pur tehnice şi  

care sunt apanajul arhitecţilor şi al proiectanţilor şi emitem păreri care nu 

pot fi acoperite profesional de ştiinţă şi de experienţă. Imi cer scuze, asta am 

vrut să spun! 

Urmează ca domnul Vizireanu sau un alt membru al comisiei să 

înceapă să spună: domnilor, juridic mie mi se pare că ceva nu este în regulă 

şi să lăsăm juriştii să se uite pe geam! 

Plus că iarăşi constat o inversiune de atitudini, PSD-ul sprijină 

investiţiile private, în timp ce PNL-ul care se declară campionul susţinerii 

privaţilor, îi plesnesc – poate n-am folosit un cuvânt prea academic! 

 Doamna consilier Frandeş Claudia Alina  

Insist! Supun atenţiei Consiliului Local proiectul de hotărâre, fără 

să fac nici un fel de comentariu cu privire la ce face sau nu face comisia 

juridică, dacă are sau nu are  un punct de vedere. 

Poate să aibă chiar şi un punct de vedere personal. 

Nu ne-am substituit niciunui arhitect sau altceva, pur şi simplu am 

spus că proiectul de hotărâre nu a fost fizic, ca dovadă că au spus şi colegii 

de la comisia de urbanism că l-au avut la ora 12... 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Noi am avut stabilită comisia astăzi. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina  
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Deci comisia a putut să vadă toată documentaţia astăzi la ora 12! Si 

eu şi colegii mei jurişti din comisie nu au văzut-o. 

Iar cu „plesneala”, lăsaţi-o, chiar nu e nici locul şi nici momentul! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Aţi mai pierdut nişte voturi! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina  

Iar dumneavoastră le-aţi câştigat, vă mulţumim! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, vă rog frumos! 

Deci astăzi s-a discutat în cadrul comisiei de urbanism din cadrul 

Consiliului Local, pentru că noi astăzi am stabilit şedinţa comisiei. 

Nu a fost niciun fel de probleme nici din punct de vedere urbanistic, 

nici din punct de vedere al studierii dosarului, deci nu cred că este vreo 

problemă în aprobarea acestui proiect de hotărâre. 

Cu atât mai mult, că nu este prima dată când mai primim proiecte 

de hotărâri care într-adevăr au venit puţin mai târziu, mă rog, şi aparatul  

din Primărie este de multe ori ocupat, de multe ori au venit cu completări, nu 

cred că este cazul să stopăm o astfel de investiţie. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Aici, paradoxal, sunt de acord cu Andaluzia şi am şi o explicaţie, 

care e logică: este vorba de un interes privat, repet, al unor oameni care stau 

cu creditul la bancă deasupra capului şi nu dorm noaptea liniştiţi, să ştiţi! 

Contrar unora care au impresia că cei care fac blocuri au resurse financiare 

sufieciente. Nu este aşa! 

Considerentul pentru care a intrat acum şi din păcate, iată, nu am 

putut oferi prilejul, mai ales comisiei juridice să studieze Planul Urbanistic 

Zonal este pentru că ştiţi foarte bine, noul Consiliu Local nu cred că se va 

întâlni mai bine de două luni. Şi aici dau un orizont de timp optimist, pentru 

că eu ştiu ce înseamnă jocurile politice şi au fost ani când Consiliul Local s-a 

întrunit după trei luni de dezbateri şi negocieri. 

Dacă credeţi că aceşti oameni care stau cu creditul deasupra 

capului şi le bate banca la uşă şi salariaţii, şi impozitele, îi putem amâna aşa 

trei luni de zile, până când reuşim noi să facem Consiliul Local, nu cred că e 

corect! 

Acesta a fost şi motivul pentru care am considerat că este oportun 

să promovăm proiectul de hotărâre şi să nu-i punem pe oamenii aceştia într-

o situaţie de  să înceapă să vorbească singuri! Mulţumesc! 

Doamna consilier Suhov Anca  

Vreau să precizez la sfârşit de mandat că dincolo de interesele 

private ale beneficiarilor, ceea ce am făcut eu timp de patru ani în  acest 

Consiliul Local şi nu cred că cineva poate să dea exemplu în care să fi făcut 



 32 

altfel, a fost să respect decizia comisiei tehnice de urbanism. Acesta a fost 

punctul de vedere pe care l-am susţinut de 4 ani de zile aici. 

In cazul de faţă, punctul de vedere al comisiei tehnice de urbanism a 

fost unul favorabil investiţiei. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Ca şi la celălalt, care a fost respins! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

V-am spus ce s-a întâmplat în comisia juridică. 

Daţi-ne un răgaz de 5 minute, vreau şi eu să văd un pic 

documentaţia, să mă uit pe această documentaţie şi haideţi să încetăm cu tot 

felul de acuze, ce am făcut eu timp de 4 ani sau ce a făcut altul timp de 4 ani, 

sau ce face comisia juridică, cum s-a trezit ea deşteaptă peste noapte! 

Să nu uităm că această comisie juridică a mai făcut şi lucruri bune 

atunci când a fost cazul şi a arătat ce nu este în regulă. 

Deci haideţi să încetăm cu chestiile astea populiste la ora asta că 

ţinem oamenii cu investiţii, că au fost oameni cu investiţii şi atunci când 

patru luni de zile nu am avut arhitect şef! 

Ca să terminăm cu orice discuţie, vă rog frumos, luăm o pauză de 5 

minute ca să ne uităm pe acea documentaţie care a fost la domnul arhitect 

şef doar în original, nu am văzut planşele scrise pentru comisia juridică şi 

pentru plenul Consiliului Local şi urmează să ne pronunţăm, vă mulţumesc! 

Domnul consilier Şacu Stere 

Dacă ne întoarcem la acest proiect, trebuie să ne întoarcem şi la 

cele din urmă, da? Pentru că până să se apuce de treabă, aceşti investitori 

au nevoie şi de autorizaţie de construire. Nu vor obţine autorizaţia, până 

când acei investitori nu-şi vor completa documentaţia. Din respect pentru 

agenţii  economici şi mai ales pentru cei care investesc, aş vrea să ne 

întoarcem la celălalt proiect. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Deci doresc să văd documentaţia la acest proiect de hotărâre, iar cu 

privire la celălalt proiect, s-a votat, nu am fost numai eu care m-am opus, au 

fost şi ceilalţi colegi ai noştri, asta este, s-a terminat! 

Deci nu înţeleg această chestiune cu investitorul care a apărut peste 

noapte. Stiţi de când este certificatul de urbanism pe str.Victoriei? Ştiţi de 

când stă terenul acela nefăcut şi plin de şerpi? Vă spun eu! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Asta pentru că a avut nevoie de un aviz de la Constanţa. Acest aviz 

se obţine foarte greu, comisia aceasta se întruneşte o dată la şase luni sau la 

trei luni, depinde cum consideră Ordinul Arhitecţilor. 
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 Dacă această comisie care este cea mai importantă a dat acest 

aviz, a aprobat această soluţie eu cred că puteam să ne uităm mai atent şi 

peste acest aviz şi să discutăm eventual, înainte să luăm decizia la vot.  

Nu are legătură cu nicio chestiune populistă, aşa cum spunea şi 

doamna Suhov, mai cu seamă dacă avizul comisiei tehnice de urbanism a fost 

favorabil, atunci nu cred că este o problemă din acest punct de vedere. 

Sigur că avem opinii, suntem consilieri, răspundem pentru fiecare 

vot, dar nu e vorba de niciun populism aici! E vorba să facem totuşi o 

dreptate şi să lăsăm lucrurile să meargă cursiv!  Acum, ca şi proiectanţii, şi 

beneficiarii au fiecare orientarea lor politică, nu despre asta este vorba şi nu 

cu acest proiect de hotărâre. Dar este, cum spunea şi domnul primar, 

probabil prima şedinţă în care se vor aviza primele proiecte va fi prin 

decembrie. Ori până în decembrie aceşti investitori îşi pot obţine autorizaţii 

de construire, pentru că ştiţi cum e, durează. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Luăm o pauză de 5 minute. 

- Reluăm şedinţa. 

Am primit informaţiile pentru proiectul de hotărâre nr.23, avizul 

comisiei juridice este favorabil, îl vom prezenta şi în scris. 

Supun votului proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Cu 18 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Punctul 24, Notă de informare privind scoaterea din evidenţa 

contabilă a titlurilor de participare deţinute de Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea în capitalul social al S.C. Fotbal Club Delta Tulcea S.A. 

Ne-a fost înmânată acum, am luat act, dacă sunt discuţii pe 

marginea acestui subiect. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică 

Locală 

Ţin să menţionez că a trebuit să ne supunem recomandărilor Curţii 

de Conturi  şi este informarea aceasta în oglindă, la fel ca cea care a fost 

prezentată consilierilor judeţeni  luna trecută. 

Dacă sunt întrebări din punct de vedere legal, vă pot sta la 

dispoziţie. 

Dintr-o eroare materială umană, pe care ne-o asumăm noi, cei care 

pregătim şedinţa de Consiliu Local, această notă  a venit foarte târziu, dar vă 

rog să remarcaţi că este semnată de mai bine de o lună de doamna director 

economic în funcţie, deci n-avea cum să fie proaspătă. 
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Domnul primar Hogea Constantin 

Şi este în oglindă cu ceea ce a avut Consiliul Judeţean în ultima 

şedinţă. 

Doamna Corsei Niculina – şef Serviciu Buget-Finanţe 

Este o formalitate de a închide un cont contabil din evidenţa 

Primăriei, pentru că această societate s-a dizolvat din 2013. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Mai avem punctul „Diverse”. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Doamna preşedinte, dacă îmi permiteţi, domnul doctor Răileanu a 

fost prezent în şedinţa trecută şi ne-a expus evenimentul fericit care a avut 

loc în municipiul Tulcea, prin acel concurs de echitaţie, cred că pentru prima 

oară în municipiu, a fost un spectacol extraordinar, cronicile au fost în 

unanimitate pozitive, numai că domnul doctor cu toată pasiunea şi 

disponibilitatea sa financiară, inclusiv a familiei şi a sponsorilor, nu poate 

suporta absolut tot ce se întâmplă acolo. 

Ştiţi că pe Legea 350 a fondurilor nerambursabile, anul acesta 

Consiliul Local, din motive arhicunoscute, nu a asigurat finanţarea, deci toţi 

care au făcut acţiuni de genul acesta au făcut-o pe cont propriu sau cu 

sprijinul unor oameni de bine. Şi aici chiar vreau să menţionez sprijinul pe 

care domnul consilier Lică Şacu l-a acordat, înţelegând că în asemenea 

momente trebuie să fim alături de asemenea iniţiative. 

Data trecută, dacă nu greşesc, domnul consilier Chistrugă a spus că 

apreciază efortul domnului doctor şi că e în regulă, suntem de acord, dar nu 

prea putem să vă ajutăm.  Eu am şi propus data trecută şi voi face primul 

acest gest, ca jumătate din diurna dumneavoastră, 500 lei să o donăm pentru 

ca acest concurs hipic să aibă loc şi este vorba de imaginea municipiului şi 

de un efort deosebit pe care domnul doctor îl face şi de faptul că vom intra în 

circuitul internaţional şi nu e de loc de neglijat  un asemenea gen de 

concursuri hipice. 

Am donat şi am să-i rog şi pe colegii consilieri să facă şi dânşii 

acest gest după mine, în sprijinul iniţiativei domnului dr.Ştefan Răileanu. 

Domnul dr.Ştefan Răileanu  - Clubul Hipic Real Racing -Tulcea 

Aşa cum am fost învăţat la Institutul de Cercetări la care sunt 

angajat de 15 ani, îmi place să dau seamă de fiecare dată la ceea ce fac. 

V-am promis data trecută că fac ceva deosebit, am adus un film, un 

montaj în care se vede acţiunea care a avut realmente un succes, urmează 

ultima parte a ei pe 15 octombrie, la care vă invit şi pe dumneavoastră. 

Când vă uitaţi la filmul acesta, vreau să vă gândiţi la dantelăria 

etichetei dobrogene, nu numai la copiii şi la mediul social din Tulcea, vreau 

să vă gândiţi şi la partea turistică. 
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Nu vorbesc mai mult, vreau doar să vedeţi ce am făcut şi dacă 

credeţi că merit sprijinul dumneavoastră, am depus o hârtie la Primărie, sper 

să ajungă la Gospodăria Municipală şi unde mai este necesar ca să putem să 

finisăm treburile acolo, am construit o pistă şi bineînţeles spaţii de cazare 

pentru cai, în două săptămâni jumătate cu ajutorul dumneavoastră şi cu ce 

ne-au mai ajutat şi alţii în urma faptului că am fost aici, dau drumul la film şi 

vă rog frumos să aveţi răbdare doar 6 minute. 

Mulţumesc domnilor consilieri care au făcut acest gest, vă spun 

sincer că nu mă aşteptam, vă mulţumesc încă o dată. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Mai sunt probleme la „Diverse”? 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Aş vrea să fac o precizare: am achiesat ideii, m-am şi oferit de altfel 

voluntar şi aşa cum am spus în ultima şedinţă de Consiliu Local, am fost de 

acord să ne donăm indemnizaţia pentru această acţiune. 

Vreau să precizez următorul lucru: ultima şedinţă de Consiliu Local 

este cea de astăzi  şi am două lucruri de spus: voi dona întreaga 

indemnizaţie, cu banii de la ultima şedinţă de Consiliu Local, pe care încă nu 

am primit-o. Şi un lucru pe care ţin foarte mult să-l precizez, ca să încheiem 

această discuţie, voi face acest lucru – adică nu am vrut să-l fac înainte de 

alegerile electorale. 

In prima zi după, chiar dacă nu vom primi indemnizaţia, o să plătesc 

eu valoarea indemnizaţiei. Deci am vrut în mod expres să o fac exact după ce 

se încheie alegerile. Vă mulţumesc, succes şi sănătate tuturor! 

 Domnul primar Hogea Constantin 

 Mulţumesc, domnule consilier! 

Voiam să vă atrag atenţia şi poate nu e tocmai termenul potrivit, să vă 

informez mai bine zis şi profit de faptul că este domnul Ştefan Coman aici, la 

ora 17,30, la Casa Avramide are loc o lansare de carte. Iată că reuşim să 

mai spargem ternul şi griul acesta cotidian, care ne-a îngropat spiritual pe 

toţi cu nebunia asta cu Covidul şi poate încet-încet ne mai dezmorţim şi din 

punct de vedere spiritual şi cultural, şi artistic, deci domnul Ştefan Coman, 

împreună cu autorul cărţii şi cu toţi cei care au participat la edificarea 

acestei cărţi, Semnal, este o carte dedicată folclorului dobrogean, va fi o 

întâlnire extrem de interesantă şi îmi permit şi în numele domnului Ştefan 

Coman să vă invit pe toţi cei care aveţi timp, răgaz şi bună plăcere, la ora 

17,30 să fiţi la Casa Avramide. 

 Pe de altă parte, mâine, la ora 13, în Parcul Personalităţilor are loc 

dezvelirea bustului scriitorului, prozatorului şi poetului Valentin Şerbu. 

 Lansez invitaţia din nou către toţi consilierii, dacă doresc şi vor să fie 

prezenţi la această manifestare, vă readuc în memorie, este o iniţiativă a 
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grupului consilierilor PNL, dacă îmi aduc bine aminte, dar invitaţia este 

valabilă pentru toţi consilierii şi, evident, pentru toţi cei din sală care sunt 

dornici să participe la un eveniment care poate mai alungă din tristeţea, 

monotonia şi ultimul spectacol din ultima lună, care a constat doar în 

înjurături pe facebook, n-a mai fost cultură, n-a mai fost spirit, n-a mai fost 

artă, înjurături pe facebook, cât cuprinde! 

 Ca atare, chiar vă invit să fiţi prezenţi la aceste manifestări. 

Vă mulţumesc tuturor pentru atenţie şi pentru participare. 

Dumnezeu să ne aibă în pază pe toţi, mulţumesc! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Şi noi mulţumim! 

Declar închisă şedinţa actualei formule de Consiliu Local, o să spun şi 

eu, cum a spus domnul primar, Dumnezeu să ne aibă în pază pe toţi, să fim 

sănătoşi, să ne reîntâlnim în aceeaşi formulă sau în alta şi oricum ne vom 

întâlni, să ne privim în ochi sinceri şi cu sentimente de bine!  

Sănătate multă! 
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