ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL
Incheiat astăzi, 06 noiembrie 2020, ora 13,50 în şedinţă extraordinară
publică convocată de îndată 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. (4), art. 138, alin. (1), art. 155, art. 196, alin. (1) lit. b), art. 197, alin.
(4) şi art. 198 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, prin Dispoziţia nr. 1225/05 noiembrie 2020 şi adusă la cunoştinţă
publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei Municipiului Tulcea.
Sunt prezenţi 20 de consilieri locali (din totalul de 21 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.
Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna consilier Claudia Alina
Frandeş.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Suntem 20 de consilieri locali prezenţi, putem începe şedinţa.
Vă supun atenţiei ordinea de zi a acestei şedinţe extraordinare şi
anume:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului
Tulcea.
- iniţiator Ştefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
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2. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului
Tulcea.
- iniţiator Ştefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
3. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Tulcea pe anul 2020.
- iniţiator Ştefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi
ale structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al
Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Tulcea nr. 260/19.12.2019.
- iniţiator Ştefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
5. Proiect de hotărâre privind asumarea protocolului de predare –
primire a imobilului Grădina de Vară Dacia din Tulcea, Județul Tulcea, str. Isaccei
nr. 16, a terenului și a bunurilor mobile aferente.
- iniţiator Ştefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 20 voturi “pentru”) a fost aprobată ordinea de zi.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Primul proiect de pe ordinea de zi este alegerea viceprimarului
municipiului Tulcea.
Conform Codului administrativ, propunerile le poate face primarul sau un
grup dintre consilieri.
Eu fac propunerea pentru colegul nostru, George Şinghi.
Dacă există şi alte propuneri.
Doamna consilier Luca Andaluzia
Dacă îmi permiteţi, doamna preşedintă, înainte de alte propuneri aş vrea
să înţelegem modalitatea de vot şi procedura la care ne-aţi supus ordinii de zi,
proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului un proiect şi cel de al doilea
viceprimar – cred că este un alt proiect.
Am vrea să cunoaştem modalitatea de vot.
Domnul Leventh Iusuf – director Direcţia Administraţie Publică locală,
delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea
Dacă îmi permiteţi, voi răspunde eu.
Dacă vă gândiţi la faptul că de ce nu am avut un singur proiect de
hotărâre privind alegerea viceprimarilor, dintr-un anumit punct de vedere aţi avut
o orientare pozitivă, presupun, dar faptul că nu am hotărât a promova un proiect
de hotărâre prin care să alegem ambii viceprimari a fost că această idee se baza
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pe vechiul regulament al Consiliului Local, care este uşor desuet, dacă îmi
permiteţi, pentru că actualmente orice discuţie care se face într-un consiliu local
se face în baza Codului administrativ, care este în vigoare de anul trecut. Drept
pentru care s-a hotărât a avea două proiecte de hotărâre, dintr-un motiv relativ
simplu: o dată pentru celeritate, pentru a evita mai multe tururi de scrutin şi doi,
atât timp cât Codul administrativ nu distinge în a avea o hotărâre sau două, noi
ne-am permis să interpretăm de aşa manieră. Acestea cu privire la ordinea de zi.
2. Procedura de vot, din punctul nostru de vedere se va desfăşura în
modul următor: după ce veţi propune unul sau mai mulţi candidaţi – deocamdată
este numai unul, se va aloca o comisie de numărare a voturilor, dacă sunt mai
mulţi candidaţi. Această comisie, din punctul nostru de vedere, este formată dintrun număr impar şi eu îmi permit, să vă propun, pentru o concordie deplină, să fie
formată din cinci persoane.
Apoi, în funcţie de numărul de propuneri, în ordine alfabetică, în timp ce
noi pregătim câte un buletin de vot, repet, Codul administrativ impune distinctiv ca
votul să fie secret, în timp ce noi vom tipări buletinele de vot aici, în faţa domnului
primar, dumneavoastră vă veţi pregăti în ordine aflabetică să votaţi, avem urna
pregătită, luaţi un buletin de vot şi tăiaţi candidaţii care nu sunt pe placul
dumneavoastră, ca să mă exprim aşa şi va rămâne un singur candidat cu numele
netăiat. Apoi veţi depune buletinul de vot în urnă. Aceasta se va deschide de
către comisia de numărare, care va număra voturile.
Persoana care va avea cele mai multe voturi dintre consilierii propuşi, va
fi viceprimarul 1, respectiv viceprimarul 2.
Dacă sunt întrebări.
Nu sunt.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Deci eu am făcut o propunere pentru viceprimarul 1, cel care exercită
primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.
Dacă mai sunt propuneri.
Doamna consilier Luca Andaluzia
Deci doamna preşedintă, vreau să înţelegem un lucru: că procedura de
vot a viceprimarilor este în baza Codului administrativ şi nu a regulamentului
Consiliului Local, care este în vigoare în momentul de faţă. Sau cumulat, să zic
aşa, pentru că actualul regulament al Consiliului Local prevede o altă modalitate
de vot a viceprimarilor.
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Domnul Leventh Iusuf – director Direcţia Administraţie Publică locală,
delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea
Cu tot respectul, insist tot eu să spun: Codul administrativ intrat în
vigoare în 2019 spune explicit că normele care sunt contrare Codului
administrativ se aborogă.
Drept pentru care regulamentul Consiliului Local în acest moment este
puţin desuet.
Aceasta este propunerea noastră, a executivului.
Dumneavoastră, dacă consideraţi, reformulaţi această procedură.
Doamna consilier Luca Andaluzia
Nu intenţionăm să reformulăm, am vrut doar să înţelegem modalitatea
de vot, pentru că şi Partidul Social Democrat are o propunere pentru primul
viceprimar şi atunci propun să alegem şi comisia de numărare a voturilor.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Vă rog să faceţi propuneri.
Doamna consilier Luca Andaluzia
Din partea Partidului Social Democrat, domnul Ţiu Gabriel, membru în
comisia de numărare a voturilor.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Cu alte cuvinte, din comisia de numărare a voturilor să facă parte
propriul candidat?
Doamna consilier Luca Andaluzia
Nu! Am spus că trebuie să constituim comisia de numărare a voturilor.
Deci din partea Partidului Social Democrat, domnul Ţiu Gabriel, membru în
comisia de numărare a voturilor. Pentru că avem şi o propunere pentru candidat.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Conform proiectului de hotărâre, alegerea viceprimarului municipiului
Tulcea nr.1, întâi trebuie să facem propunerile, să dăm timp şi oamenilor să scrie
şi să redacteze buletinele de vot, aşa că vă rog să faceţi propunerea.
Doamna consilier Luca Andaluzia
Inseamnă că am înţeles eu greşit. O.k, propunerea noastră este domnul
Drăniceanu Daniel.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Mulţumesc!
Mai sunt alte propuneri?
Doamna consilier Tatiana Haliţ
Da, din partea alianţei USR PLUS, Cristian Porneală.
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Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
A treia propunere, deci un buletin de vot care va avea trei propuneri, în
ordinea propunerilor, pentru că există totuşi o majoritate: din partea Partidului
Naţional Liberal - domnul George Şinghi, ca preşedintă de şedinţă voi continua:
din partea Partidului Social Democrat - domnul Daniel Drăniceanu şi din partea
Alianţei USR PLUS - domnul Cristian Porneală.
Acum vă rog să faceţi propuneri pentru comisia de numărare a voturilor.
Am să fac o propunere, am înţeles că PSD-ul deja a făcut în persoana domnului
consilier Ţiu Gabriel, Partidul Naţional Liberal face propunerea pentru doamna
Mergeani Ana Elena, vă rog, PRO România, USR PLUS şi PER-ul, vă rog să
faceţi propuneri.
Domnul consilier Dragoş Simion
Partidul Ecologist Român îl propune pe domnul Ionel Stan, pentru
comisia de numărare a voturilor.
Domnul consilier Laurenţiu Mocanu
De la PRO România fiind doar eu, nu mă propun singur.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Scuzaţi, nici măcar nu trebuia să zic că urmează să faceţi propunerea,
deci din partea PRO România nu avem propunere şi din partea USR PLUS
celălalt consilier local, doamna Tatiana Haliţ.
Doamna consilier Luca Andaluzia
Până acum sunt patru propuneri.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Il propun pe domnul Nicolae Bibu.
Supun la vot propunerile pentru comisia aceasta, este puţin peste
proiectul de hotărâre, dar ca să nu fie discuţii nici în această privinţă, cine este
pentru comisia de numărare a voturilor, în componenţa pe care am propus-o?
In unanimitate (cu 20 voturi „pentru”) a fost aprobată comisia de
numărare a voturilor.
Urmează să votăm.
Domnul consilier Nicolae Bibu
Domnule secretar, o să vă rog să mai detaliaţi o dată, ca să fie înţeleasă
de toată lumea procedura de vot. Modul cum se votează.
Domnul Leventh Iusuf – director Direcţia Administraţie Publică locală,
delegat cu atribuţii ale secretarului municipiului Tulcea
Cu voia dumneavoastră, voi citi numele consilierilor, în ordinea
alfabetică, consilierul anunţat va ridica un buletin de vot de la colegele mele, pe
care se află înscrişi candidaţii, va merge în cabina de vot unde va şterge cu o linie
orizontală candidaţii pe care nu îi agrează. Pe buletinul de vot va rămâne un
5

singur nume, cel pe care îl doriţi. La ieşire, votul este secret, buletinul de vot se
introduce în urnă. Votează şi candidaţii, Codul administrativ este explicit pe
această linie.
După ce au votat toţi cei douăzeci consilieri, comisia de numărare se va
reuni, va deschide de faţă cu noi urna, numără voturile, iar persoana care va avea
cele mai multe voturi va fi viceprimarul 1. Comisia va întocmi şi procesul-verbal în
acest sens.
Aşa cum aţi citit în cuprinsul hotărârii, regula este ca viceprimarul 1 este
înlocuitorul de drept al primarului, când nu îşi poate exercita mandatul.
Dacă sunt întrebări.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Vă invit să votaţi.
- Are loc procedura de vot pentru alegerea viceprimarului care exercită
primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Rog comisia de numărare a voturilor să treacă la numărarea voturilor.
Domnul consilier Nicolae Bibu
Rezultatul votului este următorul: domnul consilier George Şinghi a
obţinut 14 voturi, domnul consilier Daniel Drăniceanu – 6 voturi.
Domnule viceprimar George Şinghi, mult succes!
Domnul viceprimar George Şinghi
Vă mulţumesc!
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Ca să fim operativi, vă propun să trecem la următorul proiect, după care
le vom supune la vot.
Deci al doilea proiect de hotărâre este: Proiect de hotărâre privind
alegerea viceprimarului municipiului Tulcea. Deci cel de-al doilea viceprimar al
municipiului Tulcea.
Vă rog propuneri.
Domnul consilier Nicolae Bibu
Dacă îmi permiteţi, doamna preşedintă, propunerea noastră este domnul
Dragoş Simion, de la Partidul Econogist Român.
Domnul consilier Daniel Drăghiceanu
O propun pe doamna Luca Andaluzia, din partea grupului P.S.D.
Doamna Tatiana Haliţ
Il propun din partea USR PLUS pe domnul Cristian Porneală.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Rog secretariatul Consiliului Local să pregătească buletinele de vot.
In ordine alfabetică, astfel cum veţi fi anunţaţi, vă rog să votaţi.
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- Are loc procedura votului.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Rog comisia de numărare a voturilor să numere voturile.
Domnul consilier Ionel Stan
Cu 12 voturi „pentru” a fost ales viceprimar al municipiului Tulcea
domnul Dragoş Simion.
Doamna Andaluzia Luca a obţinut 6 voturi, iar domnul Cristian Porneală
- 2 voturi.
Domnul viceprimar Dragoş Simion
Vă mulţumesc frumos pentru încredere.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Supunem la vot primul proiect de hotărâre, alegerea viceprimarului
municipiului Tulcea, care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al
primarului, în persoana domnului George Şinghi, cu atât mai mult cu cât trebuie
să se consemneze în procesul-verbal al şedinţei că domnul George Şinghi
exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului Tulcea, ca
să ne punem în acord cu dispoziţiile Codului administrativ.
Comisia avizată în fond este comisia juridică, avizul este favorabil.
Supun la vot aşadar primul proiect de hotărâre.
Cine este pentru?
Mulţumesc, cu 20 de voturi „pentru” proiectul a fost aprobat.
Şi acum supun la vot proiectul de hotărâre nr.2 cu alegerea
viceprimarului municipiului Tulcea.
Tot comisia juridică este sesizată în fond, care are avizul favorabil,
evident.
Urmează să supunem la vot cel de-al doilea proiect de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 20 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Dacă nu mai sunt alte discuţii, trecem la punctul nr.3, Proiect de
hotărâre rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe
anul 2020.
Au fost sesizate în fond comisiile nr.1 şi 5.
Domnul consilier Nicolae Bibu
Comisia nr.1 – aviz favorabil.
Am avut un amendament de la domnul consilier Ţiu, a fost respins în
comisie. Avizul este favorabil.
Doamna consilier Ana Elena Mergeani
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
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Mulţumesc!
Fiecare dintre comisii a discutat cu doamna director economic, dacă mai
sunt discuţii sau alte dezbateri.
Domnul consilier Gabriel Dorin Ţiu
Chiar dacă timpul a fost destul de scurt şi nu am avut timp să
aprofundăm pe material, cred că cel mai important lucru este faptul că cresc
cheltuielile de personal cu 300 mii lei, iar amendamenul pe care l-am propus a
rezultat din faptul că cei care urmăresc activitatea Consiliului Local ştiu sau poate
îşi amintesc că domnul Chistrugă la ultima rectificare din vară a spus că stadionul
Delta este neîngrijit, că este iarba foarte înaltă. Colegii mai vechi din Consiliul
Local sigur îşi amintesc, era vorba să se aloce o sumă din bugetul local. Şi atunci
am constatat că în bugetul Gospodăriei Municipale pentru cele două stadioane
ale municipiului bugetul este zero şi pentru bazinul multifuncţional de înot la fel şi
atunci amendamentul a constat în reducerea cheltuielilor pe linia cheltuielilor
alocate pentru achiziţia ghirlandelor de sărbători şi alocarea respectivei sume –
10 mii stadionul Zaiţ, 10 mii stadionul Delta, 30000 bazinul multifuncţional de înot.
Acesta a fost amendamentul, au fost 4 voturi împotrivă, amendamentul a
picat, dar eu în continuare cred că trebuie alocate nişte aceste sume atât pentru
cele două stadioane, cât şi pentru bazin, totuşi ne dorim sport!
Bazinul multifuncţional, cred eu că după mai multe luni de
nefuncţionalitate chiar are nevoie de o anumită pregătire.
Domnul Bibu a promis că poate în următoarea rectificare se va ţine cont
şi de propunerea aceasta. Este adevărat că suntem deja la începutul lui
noiembrie, următoarea rectificare poate va fi către sfârşitul lunii, nu ştiu în ce
măsură mai este suficient timp pentru aşa ceva, dar asta a fost!
Ca o solicitare, probabil majoritatea colegilor au văzut atât capitolul de
investiţii, cât şi capitolele de fonduri euorpene. Ele arată foarte bine, eu cel puţin
în comisie am discutat şi cu ceilalţi colegi, eu solicit ca la următoarea şedinţă de
Consiliu Local să fie prezentată de către ambele sectoare ale executivului, atât
investiţiile, cât şi fondurile europene, o execuţie bugetară la 9 luni, la 10 luni, când
vor avea dânşii închiderile, pentru că senzaţia mea este că avem destul de multe
economii datorită nerealizării şi chiar neînceperii unor obiective.
Poate cel mai important din punctul meu de vedere este preluarea
apelor meteorice. Proiectul este de cel puţin două mandate în diferite stadii de
aprobare, am aprobat o grămadă de studii de fezabilitate şi de proiecte, anul
acesta este bugetat PNL, din câte ştiu eu ar fi trebuit să fie toate condiţiile
îndeplinite pentru a fi fost început şi cineva să ne explice, dacă se poate.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Domnul primar doreşte să aducă nişte explicaţii.
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Domnul primar Ştefan Ilie
Vreau să vă spun că tot ce a spus are o justificare, sunt lucruri
pertinente şi intenţia mea şi cred că şi a dumneavoastră este pentru promovarea
activităţilor sportive.
In acest sens, în săptămâna în care am depus jurământul, am creat
condiţiile pentru redeschiderea bazinului de înot, chiar astăzi am aprobat un
regulament adaptat pe legislaţia privind reducerea riscului pandemic, aşa cum aţi
spus, este posibil având în vedere şedinţele Comitetului Naţional pentru Situaţii
de Urgenţă şi posibilitatea ca legislaţia să se modifice în acest weekend, iar de
luni să existe alte măsuri care ar putea să nu permită deschiderea bazinului, însă
dacă ele nu vor afecta sportul de performanţă - pentru că bazinele de înot aveau
posibilitatea să fie deschise pentru sportul de performanţă, existând în lege
excepţia aceasta, de luni va fi deschis.
S-a creat un parteneriat între sportivii de performanţă şi reprezentanţii
lor şi Primăria Municipiului Tulcea şi de luni, dacă, repet, nu vor fi condiţii
suplimentare date de lege, el va fi deschis.
Pentru celelalte obiective sportive, vă asigur că aveţi tot sprijinul meu
pentru promovarea lor şi pentru alocarea sumelor bugetare pentru a fi dezvoltată
şi infrastructura şi activităţile sportive.
Vreau să vă spun că o să vin cu un raport complet al proiectelor de
investiţii pe care le are în curs Primăria municipiului, atât cele din fonduri locale,
cât şi cele din fonduri europene sau din alte surse de finanţare, vă pot spune în
mare acum că în această săptămână am luat aproape fiecare proiect în parte şi
că în marea lor majoritate ele sunt blocate, sunt blocate din diverse motive care
ţin de ordin tehnic sau de ordin financiar, cu mici excepţii, câteva reabilitări de
străzi cum ar fi Griviţei, proiectele sunt suspendate indiferent de forma de
finanţare, din anumite motive: de exemplu proiectul de finanţare locală str.Iuliu
Maniu este blocat deoarece în momentul în care s-a dat ordinul de începere a
lucrărilor s-a descoperit că apa şi canalizarea apelor menajere sunt ori foarte
vechi ori nu prea există, constructorul a atras atenţia că nu are în contract şi
schimbarea reţelelor apelor potabile sau menajere şi bineînţeles că nu se pot face
simple reparaţii atunci când structura terenului este afectată de lucrarea în sine şi
trebuie înlocuite în totalitate, nici studiul de fezabilitate şi nici proiectul tehnic şi
nici condiţiile contractuale nu dădeau posibilitatea de a suplimenta aceste tipuri
de lucrări, cum era şi firesc, nu a existat un aviz din partea Societăţii Aquaserv,
care să pună din start obligaţia autorităţii locale de a trece în proiectul tehnic şi
realizarea conductelor respective şi proiectul stă de aproape un an blocat, deşi
aşa cum aţi spus şi dumneavoastră are prevedere bugetară.
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In linii mari vă spun despre proiectele europene că în afara unor simple
proiecte – nu simple, că aş greşi, unor proiecte care nu ţin de infrastructura
edilitară ci mai mult de campanii pentru promovarea funcţionarului public,
pregătirea lui, modalităţi de combatere a corupţiei, a unor proceduri care au fost
executate, dar care au valori mici, restul proiectelor europene sunt şi ele în
diferite stadii de multă mare întârziere, aş putea spune că şi ele sunt blocate,
unele dintre ele nu se vor putea realiza deoarece în timpul execuţiei unor diferite
părţi, a studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic, unul dintre motive poate fi
acela că structura de urbanism, compartimentul de urbanism a mai venit cu o
erată şi a introdus un aviz de la Cultură sau de la ISU pe care l-a uitat atunci când
a emis certificatul de urbanism sau la care nu s-a gândit, iar acest nou aviz cum
ar fi cel de la Cultură modifică structura şi soluţia proiectării tehnice, ceea ce a
dus la oprirea investiţiei.
Alte motive ar fi că în timpul realizării tot acestor acte premergătoare
execuţiei proiectului, s-a aflat că baza pe care se demara investiţia nu este
intabulată, nu are toate documentele care să o caracterizeze liberă de sarcini şi
multe, multe asemenea diferite cauze care au făcut ca să nu se poată executa.
Execuţiile financiare trec, cele care se încheie acum, altele apar, unele
sunt în curs, însă nimic în execuţie, din păcate.
Voi veni cu un raport detaliat pentru aceste proiecte, am observat o
neglijenţă totală între a elabora un proiect şi a-i fixa următorii paşi pentru a atinge
scopul pentru care a fost creat.
Nu s-a ţinut cont niciodată sau în marea lor majoritate de structura unei
străzi în profunzime. S-a dorit de multe ori asfalt, neglijându-se apa şi canalizarea
sau alte utilităţi. S-au dorit proiecte fanteziste, fără să se înceapă de la baza
juridică la ceea ce avem în patrimoniu şi în inventar. Nici nu există un inventar
elaborat al municipiului Tulcea. Acum se lucrează la introducerea în patrimoniu şi
cadastrarea unor terenuri, unor bunuri.
Păcat, pentru că un oraş ar fi trebuit să aibă această bază de mult
realizată şi foarte multe localităţi rulale din judeţul Tulcea o au de mult.
O să vin cu o prezentare în totalitate a deficienţelor pe care le-am
descoperit în această perioadă. Mulţumesc!
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre aşa
cum a fost iniţiat.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 20 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
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Punctul nr.4, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără personalitate juridică subordonate
Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local
al Municipiului Tulcea nr. 260/19.12.2019.
Este sesizată în fond comisia nr.5, care a avut avizul favorabil.
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre.
Dacă nu sunt, supun la vot proiectul aşa cum a fost iniţiat.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 20 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.5, Proiect de hotărâre privind asumarea protocolului de
predare – primire a imobilului Grădina de Vară Dacia din Tulcea, Județul Tulcea,
str. Isaccei nr. 16, a terenului și a bunurilor mobile aferente.
Au fost sesizate în fond comisiile nr.1 şi 5.
Domnul consilier Nicolae Bibu
Comisia nr.1 – aviz favorabil.
Doamna consilier Ana Elena Mergeani
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Mulţumesc!
Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?
Doamna consilier Luca Andaluzia
Dacă îmi permiteţi, doamna preşedintă, în primul rând vreau să felicit
acest demers, mă bucur foarte mult că în sfârşit s-a semnat acest protocol,
domnule primar, sper că o să aflaţi şi motivul real de ce începând din 2011 nu s-a
putut semna acest protocol, deşi există două hotărâri de Consiliu Local privind
transferul acestui imobil.
Vă felicit, sincer vă felicit şi sper să-i dăm o destinaţie pentru Tulcea.
Acum doar pentru un singur considerent că nu am avut timp să ne uităm
foarte atent pe document, pentru că nu am avut timpul fizic, eu vreau o lămurire,
în sensul că aşa cum am menţionat, există două hotărâri de Consiliu Local datate
din 2011, cea de a doua o modifică pe prima şi are un articol introdus şi aş vrea
să ştiu dacă ne asumăm şi acea hotărâre sau acea hotărâre nu va mai avea
valabilitate. Şi citesc art.5 din Hotărârea 123: Consiliul Local al Municipiului
Tulcea se obligă să asigure pe o perioadă de minim 15 ani, cu o periodicitate
necesară, difuzarea de film cinematografic, cu prioritate a acelor producţii
cinematografice realizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.39/2005, cu
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modificările şi completările ulterioare, precum şi alte activităţi culturale, în vederea
realizării interesului public general privind accesul la cultură.
Totodată, art.6 spune aşa: Consiliul Local al Municipiului Tulcea se
obligă ca în termen de maxim 4 ani să asigure prin investiţiile necesare
reabilitarea, dotarea, modernizarea pe timp Grădinii de vară Dacia.
Deci acestea sunt întrebările mele, poate că cineva din executiv sau
dumneavoastră – şi încă o dată vă felicit sincer pentru realizarea acestui protocol.
Domnul Ştefan Ilie – primarul municipiului Tulcea
Vă mulţumesc, doamna Luca!
Din 2008 acest obiectiv se află în patrimoniul municipiului Tulcea. Din
anul 2008 el nu se află în altă parte, ci se află în patrimoniul municipiului Tulcea!
Pentru că printr-o lege au fost acordate toate obiectivele – e o listă întreagă de
obiective care au fost date în patrimoniul oraşelor, localităţilor unde existau.
Legea spunea că intrarea respectivă se face printr-un protocol de
predare-primire. Acest protocol de predare-primire nu s-a realizat în toată această
perioadă şi toată activitatea Primăriei în cei 12 ani, din anul 2008 s-a rezumat la
adrese sporadice din când în când şi nişte hotărâri pe care dumneavoastră le-aţi
precizat, care erau solicitate din când în când de Administraţia RADEF.
Cert este că această societate publică şi-a dorit păstrarea existenţei ei,
deşi ea nu mai avea niciun obiectiv, pentru că, repet, prin lege au fost date şi
acolo unde s-a putut au tras de timp.
Primăria oraşului putea în toată această perioadă să intre efectiv în
posesia obiectivului, pentru că îi aparţinea de drept, prin lege!
In Protocolul de predare-primire şi în procesul-verbal de predare-primire
încheiat ieri sunt specificate toate condiţiile de funcţionare în viitor a acestui
obiectiv, cred că din punct de vedere juridic pot fi revocate în viitor hotărârile care
nu au niciun efect asupra imobilului, el trebuie să-şi păstreze destinaţia de spaţiu
cultural şi nu poate fi transformat în alte tipuri de activităţi.
Este foarte simplu, în anul 2018 RADEF-ul a intrat în insolvenţă, ceea ce
a încurcat lucrurile mai mult decât le-a clarificat, însă aşa cum foarte multe
obiective au fost intrate de mult şi unele chiar reabilitate în alte municipii din
România, din păcate lucrurile nu s-au realizat la Tulcea.
Aşa cum am spus, eu îi mulţumesc premierului pentru că a acordat
sprijin şi sunt convins că împreună îl vom propune pe cele mai frumoase axe de
dezvoltare pentru a obţine finanţări şi a-l reda cu adevărat tulcenilor atunci când
va fi reabilitat.
Vă mulţumesc pentru felicitări şi sunt convins că suntem un pic mai
bogaţi, cel puţin în partea culturală de acum înainte. Mulţumesc!
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Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
Şi noi mulţumim, domnule primar!
Dacă mai sunt şi alte discuţii.
Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa
cum a fost iniţiat.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 20 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Domnul Ştefan Ilie – primarul municipiului Tulcea
Am uitat să vă spun ceva, că acest proiect nu s-a referit la introducerea
în patrimoniu, ci la asumarea Protocolului, aşa cum scrie în Codul administrativ,
pentru că el există în patrimoniul oraşului. Eventual notat acum, că lipseşte efectiv
scriptic.
Doamna consilier Claudia Alina Frandeş – preşedintă de şedinţă
In acest fel s-a răspuns şi întrebării dumneavoastră, doamna Andaluzia
Luca, apropo de ceea ce aţi observat dumneavoastră că a cuprins Hotărârea 123
din 2011. Oricum, ca o glumă aşa, au trecut 10 ani din cei 15... Ar mai fi rămas 5.
Nu ştim ce filme am putea vedea în 5 ani.
Acestea fiind zise, cu acest proiect de hotărâre aprobat, declar închisă şi
şedinţa extraordinară de astăzi, 06 noiembrie 2020.
Vă mulţumesc!
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
Claudia Alina FRANDEŞ
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