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ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                 PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astăzi, 06 noiembrie 2020, ora 13,00 în  şedinţă  extraordinară  
publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Ştefan Ilie, primarul 
municipiului Tulcea, în baza dispoziţiilor art. 133, alin. (2) lit. a), art. 134, alin. (1) 
lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 138, alin. (1), art. 155, art. 196, alin. (1) lit. b),  art. 197,  
alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziţia nr. 1212/04 noiembrie 2020 şi adusă la 
cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 17 consilieri locali (din totalul de 18 consilieri locali în 
funcţie). 

Lipseşte motivat doamna consilier Vizauer Lavinia. 

La şedinţă participă domnul Ştefan Ilie, primar al municipiului Tulcea, 
domnul Leventh Iusuf, director Direcţia Administraţie Publică locală, delegat cu 
atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea, invitaţi în legătură cu 
ordinea de zi, reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

Domnul Leventh Iusuf –  director Direcţia Administraţie Publică locală, 
delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea 

Bună-ziua! 
Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea şi am să vă rog să propuneţi preşedintele de şedinţă. 
Domnul consilier Şinghi George 
Propunerea noastră este pentru doamna Claudia Frandeş. 
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Domnul Leventh Iusuf –  director Direcţia Administraţie Publică locală, 
delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea 

Sunt şi alte propuneri? 
Dacă nu sunt, supun la vot propunerea grupului PNL. 
Cine este pentru? 
Cu 17 voturi “pentru” propunerea a fost aprobată. 
Doamna preşedinte, vă rog să preluaţi conducerea şedinţei. 
Doamna consilier Claudia-Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă 
Mulţumesc! 
Şedinţa extraordinară de astăzi are următoarea ordine de zi, după 

alegerea preşedintelui de şedinţă, punct peste care deja am trecut: 
2. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanţi, ale căror 

mandate au fost validate. 
3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 
Supun la vot ordinea de zi. 
Cine este pentru? 
In unanimitate (cu 17 voturi “pentru”) a fost aprobată ordinea de zi. 
Daţi-mi voie să vă prezint din Incheierea din Camera de Consiliu din 

30.10.2020, pronunţată în dosarul 7651/327/2020: s-a decis - o să fiu foarte 
succintă şi foarte scurtă, aşa cum suntem noi, avocaţii, obişnuiţi - validarea 
mandatelor următorilor consilieri locali: Ciureanu Constantin, Partidul Naţional 
Liberal, Mergeani Ana Elena, Partidul Naţional Liberal şi Mocanu Laurenţiu, PRO 
România.  Invalidează mandatul de consilier local al domnului Furdui Lucian.  

Au trecut trei zile de la comunicare, motiv pentru care astăzi a fost 
convocată această şedinţă, pentru că a rămas hotărârea definitivă şi irevocabilă. 

Invit cei trei consilieri locali validaţi să depună pe rând jurământul. 
- Domnii  consilieri Ciureanu Constantin, Mergeani Ana Elena şi Mocanu 

Laurenţiu depun jurământul. 
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă 
Având un Consiliu Local legal constituit, complet, dau cuvântul domnului 

primar Ştefan Ilie, să ne adreseze câteva cuvinte. 
Domnul  Ştefan Ilie – primarul municipiului Tulcea 
Bună-ziua, doamnelor şi domnilor consilieri şi celorlalţi invitaţi prezenţi în 

sală! 
Pentru că toţi dintre dumneavoastră aţi depus jurământul pentru a vă 

exercita funcţia de ales local în Consiliul Local al Municipiului Tulcea, vreau să vă 
doresc cât mai mult succes în activitatea pe care o desfăşuraţi în cadrul Consilului 
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Municipiului, să propuneţi şi să dezbateţi cele mai frumoase şi mai trainice soluţii 
pentru rezolvarea problemelor locuitorilor municipiului Tulcea, pentru dezvoltarea 
oraşului Tulcea. 

Vă doresc succes! 
Imi exprim condoleanţe pentru familia doamnei consilier Vizauer şi 

închei spunându-vă că fiecare cetăţean aşteaptă de la mine ca primar, de la 
dumneavoastră ca şi consilieri cât mai multă aplecare asupra nevoilor lor. 

Succes! 
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă 
Urmează să supunem la vot proiectul de hotărâre privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea  şi pentru că 
a existat timp de negociere şi de colaborare între noi, deja comisiile le-aş putea 
citi în componenţa lor. Dacă există o opoziţie în legătură cu această chestiune, 
urmează să-mi aduceţi la cunoştinţă. Dacă nu, voi citi comisiile în componenţa pe 
care am stabilit-o urmare a negocierilor purtate cu toţi colegii şi cu grupurile 
politice din componenţa Consiliului Local. 

Inţeleg că nu există şi atunci: 
Comisia nr.1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 

şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Tulcea este formată din 
următorii membri:  

- Nicolae Florin Bibu,  
- Iacob Aurelian Udrea,  
- Cristian Sergiu Porneală,  
- Laurenţiu Mocanu,  
- Gabriel Dorin Ţiu. 
Comisia nr.2 pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură este formată din următorii consilieri:  

- George Şinghi,  
- Octavian Motoc,  
- Ionel Stan,  
- Anca Suhov,  
- Georgian Serea. 
Comisia nr.3 pentru servicii publice şi comerţ are în componenţa sa 

următorii domni consilieri: 
- Tatiana Haliţ,  
- Dragoş Simion,  
- Cezar George Marin. 
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Comisia nr.4 pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, 
protecţie şi asistenţă socială, sportive şi de agrement are în componenţa sa 
următorii consilieri:  

- Constantin Ciureanu,  
-  Viorica Pavel,  
-  Daniel Drăniceanu. 
Comisia nr.5 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor este formată din:  
- Claudia Alina Frandeş,  
- Ana Elena Mergeani,  
- Ştefan Caraman,  
- Lavinia Vizauer,  
- Andaluzia Luca. 
Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

iniţiat, cu această componenţă a comisiilor de specialitate. 
Cine este pentru? 
In unanimitate (cu 20 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 
Cu acestea, am încheiat prima parte a întâlnirii noastre, şedinţa în care 

am avut  ordinea de zi căreia i-am dat citire mai devreme. 
Domnul Leventh Iusuf – director Direcţia Administraţie Publică locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea 
Imi cer scuze că intervin. 
Aşa cum aţi fost informaţi prin convocator, următoarea şedinţă va avea 

ordinea de zi pe care o cunoaşteţi şi cu acordul dumneavoastră v-aş sugera un 
termen, să ne întâlnim peste jumătate de oră, este prea mult – este prea puţin, 
cum consideraţi. 

Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă 
Motivul acestei întâlniri este faptul că pe ordinea de zi a şedinţei 

extraordinare există trei proiecte de hotărâre, în care sunt vizate în fond comisiile 
juridică şi economică, am avut proiectele de hotărâre transmise pe mail-ul fiecărui 
consilier, deci cunoaştem conţinutul lor, însă fiind formate deja comisiile de 
specialitate, urmează să fie obligatoriu şi avizul nostru. 

Aşadar propunem ca în jumătatea de oră răgaz să ne întâlnim pe 
comisiile deja votate, să dăm avizul pentru aceste proiecte de hotărâre, urmând 
să intrăm în fondul şedinţei extraordinare cu ordinea de zi pe care urmează să o 
aprobăm, după ce vom studia şi ne vom da avizele în comisii. 

Dacă sunteţi de acord cu această modalitate de lucru. 
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Dacă aveţi alte propuneri? 
Nu sunt alte propuneri. 
Deci în sală, având în vedere condiţiile, ar rămâne comisia economică 

într-o parte, comisia juridică în alta, luăm avizele fiecărui consilier local pentru 
proiectele de hotărâre despre care aveţi cunoştinţă şi urmează să ne reîntâlnim în 
20 de minute, o jumătate de oră pentru a discuta proiectele de pe ordinea de zi 
din şedinţa extraordinară. Ca să fim practici şi operativi şi să avem totuşi punctul 
de vedere al fiecărui consilier local, fiind în sală persoanele care pot să ne dea 
explicaţii, dacă le solicităm. 

Mulţumesc, închidem această şedinţă.  
 
  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              p. SECRETARUL GENERAL 

             CONSILIER,                                                           AL  MUNICIPIULUI TULCEA 

 

  Claudia Alina FRANDEŞ                                                              Leventh IUSUF 
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