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    JUDEŢUL TULCEA 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

 

 

                              PROCES-VERBAL 

 

 

 Incheiat astăzi, 24 aprilie 2019, ora 12,45, în  şedinţa extraordinară 

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 art. 39, alin. 2 şi 3, art. 42 

alin.1 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, repu-

blicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.581 

/18 aprilie 2019 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial 

al Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 19 consilieri locali (din totalul de 20 consilieri locali 

în funcţie).  

La şedinţă participă domnul primar Hogea Constantin, doamna 

viceprimar Luca Andaluzia, în dubla calitate de consilier şi viceprimar, 

domnul Iusuf Levent, director Direcţia Administraţie Publică Locală. 

Sunt prezenţi directorii  societăţilor comerciale şi direcţiilor din 

subordinea Consiliului Local, şefii de servicii şi compartimente din 

cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, invitati, reprezentanţi ai mass-

mediei locale. 

Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna viceprimar Luca 

Andaluzia. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia  – preşedintă de şedinţă 

Bună-ziua! 

Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local de astăzi, 

24 aprilie 2019. 

Pe ordinea de zi avem un singur punct,  Proiect de hotărâre privind 

conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Tulcea” 
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doamnei Elena Fidatov Moruzov, personalitate marcantă a sportului 

românesc şi internaţional.  

Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi. 

 Cine este pentru? 

 In unanimitate (cu 19 voturi „pentru”) a fost aprobată ordinea de zi 

în forma propusă de executiv.  

 Vă mulţumesc! 

 Dau cuvântul domnului primar. 

 Domnul primar Hogea Constantin 

 Intr-o procedură bine cunoscută de altfel, ştiţi că la iniţiativa 

Primarului, Consiliul Local poate conferi titlul de Cetăţean de onoare 

unor personalităţi marcante ale comunităţii, din diferite domenii. 

 Este de prisos să vă amintesc ultima pleiadă de cetăţeni de onoare 

care au primit acest onorant titlu, suntem foarte mândri, iată că o 

comunitate poate nu dintre cele mai mari poate să apară cu atât de 

multe personalităţi care au însemnat ceva pentru viaţa comunităţii 

noastre. 

 In urmă cu aproximativ două luni, două luni şi jumătate, poate 

trei – şi trebuie să spun cine practic a venit cu această idee, chiar dacă, 

evident, iniţiatorul este Primarul Municipiului Tulcea, dar această idee 

a apărut din interiorul unei asociaţii de doamne, Eurofan se numeşte, o 

asociaţie extrem de activă în tot ce înseamnă viaţa comunităţii tulcene, 

care pe lângă faptul că marchează şi onorează poate ca şi Consiliu 

Local, printr-o procedură la fel  de emoţionantă, printr-o manifestare 

anuală care se numeşte „Tulcea vă mulţumeşte”, diferite persoane, 

personalităţi nu neaparat din municipiu, din judeţ, câteodată chiar 

oameni simpli sau cu profesii care nu sunt neaparat în vizorul public, 

dar care au avut un rol însemnat în viaţa comunităţii tulcene şi iată că 

această asociaţie, Eurofan, a cărei preşedintă este doamna inspector 

Viorica Petre, pe lângă această activitate are şi foarte multe activităţi 

de ordin social, de ordin umanitar, sunt organizate aceste distinse 

doamne în ideea de a fi de folos în orice gen de aspecte ale comunităţii 

tulcene, lucru pentru care eu, în calitate de primar, le mulţumesc şi le 

port întreaga stimă şi întregul respect. 

 Revin, deci doamna Viorica Petre, pe care o salut cu simpatie, 

fiind prezentă de altfel, împreună cu doamnele de la Eurofan au venit 

cu această iniţiativă de a lua în discuţie şi posibilitatea acordării 

titlului de Cetăţean de onoare unei mari doamne a sportului românesc 
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şi anume doamna Elena Fidatov, Elena Moruzov Fidatov, cunoscută ca 

Elena Fidatov, sub numele de campioană, atunci când doamna a făcut 

performanţa sportivă respectivă. 

 Evident că am răspuns în secunda 2 şi doamna Viorica Petre 

poate să confirme, după care a trebuit să îndeplinim procedurile pe 

care legea le solicită, în ceea ce înseamnă acordarea acestui titlu. 

 Primii care au răspuns şi au venit cu un laudatio, evident sunt şi 

cei care au venit cu ideea, există la mapă o susţinere din partea acestei 

asociaţii, Eurofan, repet, extrem, extrem de activă în viaţa comunităţii, 

eu am avut privilegiul să fiu invitat şi cred că am participat de fiecare 

dată la manifestările – cel puţin la manifestarea sau la gala ”Tulcea vă 

mulţumeşte” am fost prezent de fiecare dată, după care Direcţia 

Judeţeană de Tineret şi Sport, sub semnătura domnului director Urlih 

Liviu, prezent de altfel şi domnia sa, a înaintat un Laudatio despre 

performanţa sportivă şi nu numai a doamnei Elena Fidatov, doamna 

fiind de altfel şi membră a Asociaţiei Eurofan, de aici şi susţinerea de 

care se bucură în cadrul acestei asociaţii. 

 Mai există un Laudaţio din partea – dacă vreţi – celui mai 

galonat sportiv al României, cu care noi ne mândrim foarte tare, este 

vorba de domnul Ivan Patzaichin, recent lauriat cu „Colanul de aur”, 

dacă vreţi, ultima distincţie în ordinea importanţei pe care o poate 

primi un sportiv al unei ţări şi, cum ştiţi de altfel, spre onoarea noastră, 

şi titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Tulcea”. 

 La rugămintea mea – şi bănuiesc că nu numai a mea, domnul Ivan 

Patzaichin, cu toată plăcerea şi colegialitatea şi dragostea faţă de 

doamna Elena Fidatov şi tot ce înseamnă personalităţile judeţului, 

domnia sa în ultimii ani fiind  extrem de implicat în foarte multe 

activităţi din municipiu şi nu numai, a înaintat un laudaţiu înspre 

susţinerea acestui moment şi, nu în ultimul rând, avem o recomandare 

şi din partea Federaţiei Naţionale de Atletism, doamna Elena Fidatov 

fiind cunoscută ca o campioană naţională şi olimpică şi evident că are, 

dacă vreţi, în panoplia de personalităţi ale Federaţiei Naţionale de 

Atletism un rol foarte bine definit şi onorant. 

 Este un privilegiu pentru noi – şi când spun noi spun, evident, 

întreaga componenţă a Consiliului Local, ca, iată, să fim din nou  în 

situaţia din nou de a recunoaşte meritele sportive extraordinare ale 

unei doamne care în continuare este extrem de activă în domeniul 

sportiv şi nu numai, o doamnă care a răspuns prezent ori de câte ori  a 

fost solicitată pentru a susţine, a îndruma, a monitoriza activităţi 
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sportive ale tinerilor şi nu numai, lucru pentru care încă o dată  

întreaga comunitate îi este recunoscătoare, o doamnă care arată foarte 

bine şi doamna Elena Fidatov, te întreb dacă nu cumva anul trecut ai 

terminat facultatea, pentru că iată ce înseamnă să fii sportiv de 

performanţă, este o doamnă cu o ţinută atletică extraordinară , o 

doamnă care se menţine şi trezeşte în continuare invidii în lumea 

sportului şi nu numai! 

 Este o doamnă cu care realmente toată comunitatea tulceană se 

mândreşte, o doamnă care realmente nu mai are nevoie de nici o 

prezentare, dar eu a trebuit să fac rolul pe care legea mă obligă să-l 

fac, de a prezenta toate acele recomandări, repet, doamna Elena 

Fidatov nu cred că mai are nevoie de recomandări speciale, pentru că 

este o personalitate arhicunoscută în judeţul nostru şi nu numai. 

 Vreau să-i mulţumesc în mod special doamnei Viorica Petre şi 

tuturor doamnelor de la Eurofan pentru modul cum se mobilizează de 

fiecare dată, nu doar în cazul doamnei Elena Fidatov, vreau să-i 

mulţumesc domnului director Urlich pentru receptivitatea solicitării 

noastre şi modul cum a răspuns extrem de rapid dorinţei noastre de a fi 

alături de Consiliul Local al Municipiului Tulcea, evident, mulţumim şi 

Federaţiei Naţionale de Atletism, acum 20 de minute am vorbit şi cu 

domnul Ivan Patzaichin şi m-a rugat să transmit gândul domniei sale 

de mulţumire faţă de doamna Elena Fidatov, să ne mulţumească pentru 

faptul că iată, ne-am gândit să acordăm acest titlu de „Cetăţean de 

onoare” şi să-i transmitem doamnei Elena Fidatov toate felicitările şi 

mulţumirile, şi gratitudinea domniei sale, din partea, iată, unui sportiv 

de excepţie către un alt sportiv de excepţie. 

 Evident că ar fi dorit şi domnia sa să fie aici, dar ştiţi că domnul 

Ivan Patzaichin este prins în foarte multe acţiuni şi ca atare, m-a rugat 

pe mine să vă transmit dumneavoastră şi doamnei Elena Fidatov toate 

gândurile bune legat de ceea ce se întâmplă astăzi. 

 Evident, am să rog în ordinea iniţiatorilor, am să o rog, chiar 

dacă există la mapă materialul, dar cutuma impune, am să o rog pe 

doamna inspector Viorica Petre să adreseze câteva cuvinte despre 

momentul festiv de astăzi, apoi pe domnul director Urlich, după care, 

evident vom continua cu procedura pe care legea o impune. 

 Doamna Petre Viorica – preşedinţa Asociaţiei Eurofan 

 Ce pot să mai spun după ce domnul primar a vorbit atât de 

frumos şi în acelaşi timp atât de sintetic, evidenţiind mai ales calităţile 

de sportiv ale doamnei Elena Moruzov Fidatov. 
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 Eu aş vrea să punctez foarte pe scurt calităţile umane ale acestei 

doamne, cu care, trebuie să spun, sunt foarte bună prietenă, alături de 

colegele mele de la Eurofan, vă mulţumesc, domnul primar, că aţi făcut 

o prezentare atât de frumoasă asociaţiei pe care o organizez. 

 Sportul modelează caractere şi vreau să vă spun că dacă apreciez 

ceva în mod deosebit la doamna Elena Moruzov Fidatov este faptul că 

are câteva calităţi pe care ar trebui să le aibă toată lumea: 

punctualitatea, altruismul, capacitatea de a se organiza în orice 

moment. In afară de aceasta, aş puncta, de asemenea, rapiditatea cu 

care răspunde multor activităţi pe care noi le organizăm şi , nu în 

ultimul rând, faptul că este o bună prietenă cu noi toţi şi cu ceilalţi.  

 Este, dacă vreţi, o adevărată stea, ca să mă exprim aşa, a 

sportului, pentru că dânsa, după ce a terminat cu competiţiile sportive 

are foarte multe competiţii pe care le organizează şi, mai ales, dezvoltă 

sportul de masă. Din păcate, sportul de masă mai puţin este prezent la 

nivel naţional, dar cred că domnul director Urlich o să spună câte ceva 

foarte pe scurt despre realizările pe care le are în calitate de inspector 

la Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret, pentru că a reuşit din nişte 

cvazinecunoscuţi să facă adevăraţi campioni regionali, naţionali şi 

chiar internaţionali. 

 Nu vreau să lungesc discursul, vreau doar să-i mulţumesc şi să o 

îmbrăţişez pe doamna Elena Moruzov!  

 Vă mulţumesc că mi-aţi dat această ocazie! 

 Domnul Urlich Liviu – director Direcţia Judeţeană pentru Sport 

şi Tineret Tulcea 

 Domnule primar, doamna viceprimar, stimaţi consilieri locali, 

suntem în faţa unui eveniment extraordinar şi o dreptate pe care 

comunitatea o face sportului tulcean, să îi confere titlul de Cetăţean de 

onoare celei mai mari sportive, fără doar şi poate, pe care a dat-o 

oraşul şi judeţul nostru. 

 Doamna Fidatov este colega mea la Direcţia Judeţeană de Sport 

şi Tineret Tulcea, este expert superior, nu este doar inspector, a fost 

director înaintea mea, vreau să spun că lucrăm perfect împreună, avem 

aceleaşi obiective şi ne înţelegem extraordinar de bine. 

 După cum se poate vedea, acţiunile pe care le organizăm 

împreună şi care poartă marca Elenei Fidatov, crosurile renumite în 

toată ţara, la care participă foarte mulţi sportivi, inclusiv din judeţele 

învecinate, ajungând să adune 300-400 participanţi, ceea ce nu este 

puţin! 
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 Ca să fac o expunere a palmaresului sportiv al doamnei Elena 

Fidatov ar însemna să vă răpesc poate 30 minute, ceea ce nu este cazul 

acum, doamna a participat la două olimpiade şi este campioană 

mondială în 1996, ca să vă spicuiesc doar cele mai importante 

performanţe, care se întind pe trei pagini în laudatio pe care l-am 

prezentat şi aş vrea să vă dezvălui un amănunt, datorită faptului că 

sora doamnei Fidatov a fugit din ţară în Franţa, în perioada 

comunistă, exact în perioada de glorie sportivă, doamnei Fidatov i-a 

fost interzis timp de un an de zile să participe la competiţii 

internaţionale, într-o perioadă în care avea timpi mai buni decât Doina 

Melinte, decât Paula  Ivan şi a fost din păcate privată în a obţine una 

din cele mai mari distincţii ale sportului românesc. 

  Dar se va face azi, sperăm, o mică reparaţie. 

 Doamna Elena Fidatov este şi o mare antrenoare, dovadă stau 

performanţele sportivilor, iată că sunt şi câţiva sportivi în sală, avem 

campioni naţionali de atletism, să-i aplaudăm şi pe ei, sunt tineri care 

muncesc din greu, dar sunt fericiţi că au o antrenoare extraordinară!  

 Aş dori să lansez  cu această ocazie o provocare pentru consilierii 

locali şi să onorez această mare antrenoare, prin a construi o pistă de 

atletism aşa cum trebuie la stadionul Delta, pentru că se antrenează 

efectiv în bălării şi cred că ar trebui făcut un efort să se construiască o 

pistă de alergare şi, de ce nu, pentru marea masă a alergătorilor 

amatori, poate aveţi în plan să amenajaţi nişte piste de alergare poate 

în zona lacului Ciuperca sau în parcul Victoria, pentru că articulaţiile 

după o anumită vârstă au de suferit. 

 Cu speranţa că veţi lua în calcul cele spuse de mine şi cu speranţa 

că veţi vota această hotărâre, vă mulţumesc foarte mult! 

 Domnul primar Hogea Constantin 

 Mulţumim, domnul director, într-adevăr, pista de atletism este o 

promisiune mai veche, pe care din păcate n-am reuşit să o 

materializăm până acum, dar o avem în vedere şi cu proxima ocazie, 

când vom găsi şi disponibilităţile financiare, o vom face, pentru că este 

o dorinţă de vreo 6 – 7 ani exprimată cel puţin la nivelul executivului. 

 Mulţumim, domnul director! 

 Am să-l rog pe domnul inspector şi consilier local, care se poate 

cumva substitui chiar Federaţiei Române de Atletism, pentru că şi 

domnia sa pregăteşte  elevi tot în această zonă, profesorul de sport, 

inspectorul Chistrugă, o să-l rog şi pe domnia sa, în calitate de vechi 
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combatant în ceea ce înseamnă activitatea sportivă a judeţului, să ne 

spună câteva cuvinte despre Elena Fidatov. 

 Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

 Mulţumesc, domnul primar şi bună ziua tuturor! 

 Mark Twain spunea că i-au trebuit două zile să pregătească un 

discurs spontan! S-au spus atâtea despre Elena Fidatov acum, încât 

mie îmi vine greu să mai adaug ceva. 

  Eu ce pot să adaug din mulţii ani pe care i-am petrecut 

împreună, o ştiu pe Elena de când era puţin mai mare decât pupitrul de 

la Consiliul Local şi am lucrat împreună mult, mult şi am asudat - ea 

mai mult decât mine, bineînţeles, pe stadioanele şi terenurile ţării şi ale 

lumii. 

 Eu apreciez  iniţiativa, n-am ce să mai adaug, sunt prea multe de 

spus, dacă ar fi să vorbesc despre Elena Fidatov mi-ar trebui poate 3-4 

şedinţe de Consiliu Local şi tot n-aş spune tot. 

 Vreau doar să apreciez faptul că astăzi Elena Fidatov este în 

postura de a primi astăzi această distincţie, o felicit, îi doresc la mulţi 

ani, multă putere de muncă şi succes mai departe! 

 Domnul primar Hogea Constantin 

 Mulţumim, domnul consilier! 

 Vreau să vă întreb dacă altcineva mai doreşte să ia cuvântul legat 

de momentul de astăzi.  

 Dacă nu, vă rog să-mi permiteţi să continui procedura, voi merge 

eu către doamna Elena Fidatov. 

 Se acordă titul de „Cetăţean de onoare al municipiului Tulcea” 

doamnei Elena Fidatov Moruzov, maestră emerită a sportului, distinsă 

cu medalia „Meritul Sportiv clasa I”, cea mai valoroasă atletă a 

Tulcei, cea mai longevivă sportivă a României, pentru cariera de 

excepţie, sub semnul marii performanţe, încununată de medalii şi titluri 

de campioană naţională şi internaţională. Semnează Primarul 

Municipiului Tulcea, alături, evident, de Consiliul Local. 

 Doamna Elena Fidatov Moruzov – maestră emerită a sportului 

 Vă mulţumesc foarte mult, sunt emoţionată! 

 Domnule primar, domnilor consilieri, vă mulţumesc foarte, foarte 

mult, este un moment la fel de important ca atunci când urcam pe 

podium şi atunci când se cântă imnul naţional este un moment foarte 

deosebit, de asemenea şi acest moment este foarte deosebit pentru 

mine. 
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 Vă mulţumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase pe care mi 

le-aţi adresat astăzi dumneavoastră, doamna Viorica Petre, domnul 

director Urlich, domnul inspector Chistrugă, suntem într-adevăr o 

echipă atât la Asociaţia Eurofan, cât şi în cadrul Direcţiei de sport, 

suntem o echipă, ne înţelegem foarte bine, consider că împreună facem 

ceea ce trebuie să facem pentru comunitatea noastră, atât prin Eurofan 

– pentru copiii sărmani din judeţ, unde ajungem de multe ori, pentru 

bătrânii de la Sf.Nectarie, unde am ajuns de câteva ori, pentru acţiunea 

numită atât de frumos „Tulcea vă mulţumeşte” şi, de asemenea, în 

cadrul Direcţiei unde organizăm şi susţinem toate cluburile şi 

asociaţiile sportive care vin să ne ceară sprijinul. Aşa considerăm că 

este normal, aşa este normal să facem. 

 De asemenea, le mulţumesc atleţilor mei prezenţi în sală, pe care 

îi antrenez, pentru că sunt ascultători, devotaţi, serioşi la antrenamente 

şi împreună putem obţine rezultate. Au deja rezultate, au medalii la 

nivel naţional deocamdată, dar este foarte bine. 

 Vă mulţumesc tuturor încă o dată! 

 Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

 Revenim la şedinţa extraordinară, supun votului dumneavoastră 

proiectul de hotărâre. 

 Cine este pentru? 

 Mulţumesc, proiectul a fost adoptat în unanimitate (cu 19 voturi 

„pentru”). 

 Doamna Elena Moruzov Fidatov este Cetăţean de onoare al 

Municipiului Tulcea. 

 Declar închisă şedinţa extraordinară, vă mulţumesc! 

 

 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   SECRETARUL 

      VICEPRIMAR,                                         MUNICIPIULUI  TULCEA 

       

                     LUCA ANDALUZIA                                               Jr.BRUDIU MARIA 
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