JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL
Incheiat astăzi, 24 aprilie 2019, ora 13,15 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 art. 39, alin. 1 şi 3, art. 42
alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice
Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin
Dispoziţia nr. 594/18 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).
Lipseşte domnul viceprimar Marinescu Petre.
La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, primar al
municipiului Tulcea, doamna Luca Andaluzia, în dubla calitate de
consilier şi viceprimar al municipiului Tulcea, domnul Iusuf Leventh,
director Direcţia Administraţie Publică Locală.
Sunt prezenţi directorii societăţilor comerciale şi direcţiilor din
subordinea Consiliului Local, şefii de servicii şi compartimente,
funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Primăriei
Municipiului Tulcea, invitaţi în legătură cu ordinea de zi, reprezentanţi ai
mass-mediei locale.
Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna viceprimar Luca
Andaluzia.
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Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea de astăzi 24 aprilie 2019.
Domnul primar Hogea Constantin
Dacă îmi permiteţi, doamna preşedintă, pentru că aşa este viaţa,
existe momente şi mai plăcute şi mai puţin plăcute, am să vă rog şi să vă
solicit un moment de reculegere pentru cel ce a fost consilier local şi nu
numai, Gafar Cantemir.
Vă mulţumesc!
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Pe ordinea de zi avem un număr de 31 de proiecte, plus la punctul
Diverse mai sunt alte 6 puncte.
Dacă sunt completări la ordinea de zi?
Dacă nu sunt completări, supun la vot ordinea de zi aşa cum a
fost stabilită.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 19 voturi „pentru”), ordinea de zi a fost
aprobată.
- Ordinea de zi supusă la vot este următoarea:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului
Local al Municipiului Tulcea din data de 25 martie 2019.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Tulcea din data de 28 martie 2019.
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului
Local al Municipiului Tulcea din data de 15 aprilie 2019.
4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local independent al domnului Șelaru MarianValentin.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2019.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al Societății Aquaserv S.A. Tulcea pe anul 2019.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Societății Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2019.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2019 şi a
anexelor de fundamentare a acestuia.
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2019.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu
Tulcea.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” pe anul
2019.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli la activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe
anul 2019.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi
cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat în anul şcolar 2018 - 2019, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local
al Municipiului Tulcea nr. 316/26.11.2018.
15. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea cu Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea în
vederea realizării proiectelor “Concursul Internaţional de Interpretare
Muzicală George Georgescu, ed. a XXVII-a”, „Concursul Naţional de
grafică Constantin Găvenea, ed. a XXIII-a” şi „Concursul Internaţional de
pictură Alexandru Ciucurencu, ed. a XXIX-a”.
16. Proiect de hotărâre pentru acordarea normei de hrană
personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Tulcea.
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru punerea la
dispoziția partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă
la alegeri, a unui extras din Registrul electoral, pe suport electronic sau
hârtie.
18. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2020, cu rata inflației de 4,6%.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție
“REABILITARE SISTEM RUTIER STR. MĂRĂȘEȘTI, MUNICIPIUL
TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție
“REABILITARE SISTEM RUTIER STR. VIITORULUI, MUNICIPIUL
TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de
avizare
a
lucrărilor
de
intervenţie
pentru
proiectul
“EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE
DIN STR. GĂRII BL. 13, BL.14, BL.15, BL.16, BL.17, BL.18, BL.19, BL.20,
BL.21 – ASOCIAȚIA 45, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor
tehnico-economici.
22. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune în vederea
valorificării și casării a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al
Municipiul Tulcea concesionate către Societatea Servicii Publice S.A.
Tulcea și scoaterea din uz în vederea declasării și casării a obiectelor de
inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea concesionate
către Societatea Servicii Publice S.A. Tulcea.
23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al
Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor
bunuri - mijloace fixe și a unor obiecte de inventar date în administrare
către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, scoaterea din
funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar
aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea date în administrare către
Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, în vederea valorificării,
respectiv declasării și casării acestora.
24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al
municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a spațiului
situat în Tulcea, Aleea Stânjenelului FN, în suprafața utilă de 207,79 mp,
suprafața construită de 261,81 mp și darea acestuia din administrarea
Direcției Întretinere și Administrare Patrimoniu în administrarea Direcției
de Asistență și Protecție Socială Tulcea, în vederea extinderii Creșei nr. 6
”Dumbrava Minunată”.
25. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită
Asociației Naționale a Veteranilor de Război Filiala Tulcea, a spațiului cu
altă destinație decât cea de locuință, aparținând domeniului privat al
municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Babadag nr. 2 bl. A1, sc. D,
parter, în suprafață utilă de 33,12 mp și a unei cote-părți teren pe
apartament în suprafață de 9,61 mp.
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26. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și
servitute cu titlu gratuit către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A.
asupra terenului în suprafaţă de 0,07 mp, aparținând domeniului public al
municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Gazelei nr.13 A, pentru
amplasarea unui stâlp de tip SC 10002.
27. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local
al Municipiului Tulcea pentru desfășurarea activității de prestări servicii
funerare de către firma Stele Eterne S.R.L., cu sediul social în municipiul
Tulcea, str. Eternității nr. 46, camera nr. 2, mansardă, având C.U.I.
37175737, pentru punctul de lucru situat în municipiul Tulcea, str.
Eternității nr. 46.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
Serviciului de Salubrizare al Municipiului Tulcea.
29. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru Societatea
Energoterm S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 203/26.07.2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru Societatea Transport
Public S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 267/27.09.2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
31. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/30.04.2015
privind participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local Tulcea ca
membru asociat în Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară –
Investiţiile Teritoriale Integrate Delta Dunării, modificată și completată
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.
46/02.03.2016.
32. Diverse
Intrăm în ordinea de zi.
Punctul 1 pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al
şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de
25 martie 2019.
Dacă sunt discuţii pe marginea procesului-verbal?
Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal.
Cine este pentru?
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In unanimitate (cu 19 voturi „pentru”) procesul-verbal a fost
aprobat.
Punctul nr.2, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 28 martie 2019.
Dacă vem discuţii?
Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 19 voturi „pentru”) procesul-verbal a fost
aprobat.
Punctul nr.3 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al
şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de
15 aprilie 2019.
Punctul nr.4, Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de
drept a mandatului de consilier local independent al domnului Șelaru
Marian-Valentin.
Dacă avem discuţii?
Cu 19 voturi “pentru” constatăm încetarea de drept a mandatului
de consilier local independent al domnului Șelaru Marian-Valentin.
Punctul 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Energoterm S.A.
Tulcea pe anul 2019.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Inainte de a solicita avizele comisiilor, vreau să vă întreb, stimaţi
colegi, dacă mai doriţi o prezentare succintă a fiecărui proiect. Ele au fost
deja dezbătute în comisii. Inţeleg că totul este clar.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă aveţi întrebări, stimaţi colegi?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
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Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Aquaserv S.A.
Tulcea pe anul 2019.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă aveţi întrebări, stimaţi colegi?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Drăniceanu Daniel
La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Situaţia votului:
NR.

NUMELE ŞI

CRT.

PRENUMELE

1.
2.

Ardeleanu Daria
Chistrugă Corneliu-Petre

3.

Ciureanu Constantin

4.

Drăniceanu Daniel

5.

Frandeş Claudia Alina

VOTUL
Pentru
Pentru
Pentru
Nu participă la vot
Pentru

6.

Ivanov Ioan

Pentru

7.

Luca Andaluzia

Pentru

8.

Marin Cezar-George

Pentru
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9.

Marinescu Petre

Pentru

10.

Mergeani Ana Elena

Pentru

11.

Pavel Viorica

Pentru

12.

Spunoae Ionuţ

Pentru

13.

Suhov Anca

Pentru

14.

Şacu Stere

Pentru

15.

Ştefan Ionuţ-Paul

Pentru

16.

Teodorescu Mircea

Pentru

17.

Ţiu Gabriel Dorin

Pentru

18.

Vâlcu Dumitru

Pentru

19.

Vizauer Lavinia

Pentru

Punctul 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Agropieţe S.A.
Tulcea pe anul 2019.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă aveţi discuţii?
Am uitat să întreb dacă reprezentanţii acestor instituţii doresc să
ia cuvântul. Dacă doriţi, sunteţi invitaţi!
Dacă nu sunt întrebări, discuţii şi nu vreţi să luaţi cuvântul, supun
votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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Punctul 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății Transport Public
S.A. Tulcea pentru anul 2019 şi a anexelor de fundamentare a acestuia.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil, cu precizarea că ceea ce aprobăm
acum este bugetul refăcut şi nu cel care a fost prezentat.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Deci în urma discuţiilor din comisii, s-a ţinut cont de propunerile
consilierilor şi s-a modificat. OK.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt discuţii? Dacă doriţi să luaţi cuvântul?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea
Bugetului
de
Venituri
şi
Cheltuieli
al
Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2019.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă aveţi discuţii pe marginea proiectului?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
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Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul 10, Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare
Patrimoniu Tulcea.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă aveţi discuţii?
Dacă nu, vă supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul 11 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei” pe anul 2019.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă aveţi discuţii?Domnul director?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
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Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul 12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul
2019.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2, 3, 4 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 – aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Am să vă rog, totuşi, doamna director, să ne prezentaţi situaţia
bugetului Consiliului Local.
Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică
Bugetul iniţial al municipiului Tulcea pentru anul 2019 este de
176.921 mii lei. La partea de venituri s-a estimat a se încasa suma de
151921 mii lei, din care: venituri proprii 55945 mii lei, cote şi sume
defalcate din impozitul pe venit – 69740 mii lei, sume pentru echilibrarea
bugetelor din fondul constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean - 600 mii
lei, sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
– 6632 mii lei, sume alocate din cote defalcate şi TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale - 25 mii lei, sume defalcate din TVA pentru finanţarea
învăţământului particular - 265 mii lei, subgenţii buget de stat – 18.111 mii
lei, sume primite de la UE – 603 lei.
Excedentul bugetului local este de 25 milioane lei, care se vor
repartiza pentru acoperirea secţiunilor de dezvoltare.
Pentru anul 2019, cheltuielile previzionate ale bugetului local sunt
în sumă de 176921 mii lei, repartizate pe următoarele capitole bugetare:
- la capitolul 51, autorităţi executive şi legislative a fost prevăzută
suma de 22153 mii lei;
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- la capitolul 54 – serviciul de evidenţă a persoanelor, s-a prevăzut
suma de 2151 mii lei;
- la capitolul 55 – tranzacţii privind datoria publică şi
împrumuturi s-a prevăzut suma de 150 mii lei;
- la capitolul 61, ordine publică şi siguranţă naţională, s-a
prevăzut suma de 8644 mii lei;
- la capitolul 65, învăţământ, s-au prevăzut cheltuieli în sumă de
19200 mii lei;
- la capitolul 66, chltuieli de 4290 mii lei;
- la capitolul 67 s-a prevăzut suma de 10957 mii lei,
- la capitolul 68, asigurări şi asistenţă socială, s-a prevăzut suma
de 20290 mii lei;
- la capitolul 70 s-a prevăzut suma de 31308 mii lei;
- la capitolul 74, protecţia mediului, s-a prevăzut suma de 8424
mii lei;
- la capitolul 80, acţiuni generale economice, s-a prevăzut suma de
730 mii;
- la capitolul 81, combustibil şi energie s-a previzionat suma de 10
milioane;
- la capitotul transporturi s-a prevăzut suma de 34863 mii lei;
- la capitolul 87, alte acţiuni economice, s-a previzionat suma de
3761 mii lei.
Acesta este bugetul.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mulţumim, doamna director!
Dacă aveţi discuţii?
Dacă nu, vă supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre,
pe secţiuni.
Supun la vot secţiunea de funcţionare, conform anexei nr.2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Doamna consilier Vizauer Lavinia
La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
De ce?
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Din cauza blocului 17, de pe str.Gării!
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Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Cu 18 voturi “pentru” anexa nr.2 a a fost adoptată.
Situaţia votului:
NR.

NUMELE ŞI

CRT.

PRENUMELE

1.
2.

Ardeleanu Daria
Chistrugă Corneliu-Petre

VOTUL
Pentru
Pentru

3.

Ciureanu Constantin

Pentru

4.

Drăniceanu Daniel

Pentru

5.

Frandeş Claudia Alina

Pentru

6.

Ivanov Ioan

Pentru

7.

Luca Andaluzia

Pentru

8.

Marin Cezar-George

Pentru

9.

Marinescu Petre

Pentru

10.

Mergeani Ana Elena

Pentru

11.

Pavel Viorica

Pentru

12.

Spunoae Ionuţ

Pentru

13.

Suhov Anca

Pentru

14.

Şacu Stere

Pentru

15.

Ştefan Ionuţ-Paul

Pentru

16.

Teodorescu Mircea

Pentru

17.

Ţiu Gabriel Dorin

Pentru

18.

Vâlcu Dumitru

Pentru

19.

Vizauer Lavinia

Nu participă la vot

Supun la vot secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
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Cu 18 voturi “pentru” anexa nr.2 a a fost adoptată.
Situaţia votului:
NR.

NUMELE ŞI

CRT.

PRENUMELE

1.
2.

Ardeleanu Daria
Chistrugă Corneliu-Petre

VOTUL
Pentru
Pentru

3.

Ciureanu Constantin

Pentru

4.

Drăniceanu Daniel

Pentru

5.

Frandeş Claudia Alina

Pentru

6.

Ivanov Ioan

Pentru

7.

Luca Andaluzia

Pentru

8.

Marin Cezar-George

Pentru

9.

Marinescu Petre

Pentru

10.

Mergeani Ana Elena

Pentru

11.

Pavel Viorica

Pentru

12.

Spunoae Ionuţ

Pentru

13.

Suhov Anca

Pentru

14.

Şacu Stere

Pentru

15.

Ştefan Ionuţ-Paul

Pentru

16.

Teodorescu Mircea

Pentru

17.

Ţiu Gabriel Dorin

Pentru

18.

Vâlcu Dumitru

Pentru

19.

Vizauer Lavinia

Nu participă la vot

Supun la vot lista de investiţii a bugetului local, conform anexelor
nr.4 şi 4a, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Cu 18 voturi “pentru” anexele nr.4 şi 4a au fost adoptate.
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Situaţia votului:
NR.

NUMELE ŞI

CRT.

PRENUMELE

1.
2.

Ardeleanu Daria
Chistrugă Corneliu-Petre

VOTUL
Pentru
Pentru

3.

Ciureanu Constantin

Pentru

4.

Drăniceanu Daniel

Pentru

5.

Frandeş Claudia Alina

Pentru

6.

Ivanov Ioan

Pentru

7.

Luca Andaluzia

Pentru

8.

Marin Cezar-George

Pentru

9.

Marinescu Petre

Pentru

10.

Mergeani Ana Elena

Pentru

11.

Pavel Viorica

Pentru

12.

Spunoae Ionuţ

Pentru

13.

Suhov Anca

Pentru

14.

Şacu Stere

Pentru

15.

Ştefan Ionuţ-Paul

Pentru

16.

Teodorescu Mircea

Pentru

17.

Ţiu Gabriel Dorin

Pentru

18.

Vâlcu Dumitru

Pentru

19.

Vizauer Lavinia

Nu participa la vot

Domnul primar Hogea Constantin
Dacă îmi permiteţi, legat de o propunere de adăugare la bugetul
iniţial, care a venit pe parcurs din partea consilierilor PSD, aş vrea să fac
o mică precizare: apare ca propunere acolo şi finanţarea prin DALI pentru
început a unui bust al marelui poet Mihai Eminescu.
Evident că eu am fost primul dintre susţinătorii acestui proiect şi
chiar mi-a făcut plăcere să-l introduc în lista de investiţii, cu o rugăminte
totuşi: acolo s-a precizat şi zona şi am vrut să-mi permiteţi să încercăm să
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amplasăm acest bust nu în zona Parcului personalităţilor, pentru că acolo
este vorba despre personalităţile tulcene, pentru care, evident, toţi avem o
admiraţie şi un respect deosebit, dar bustul marelui poet Mihai Eminescu
trebuie pus într-o zonă în care să reprezinte doar personalitatea acestui
mare poet şi patriot român.
Dacă bustul lui Valentin Şerbu, într-adevăr, îşi are locul bine
meritat şi potrivit, dacă îmi permiteţi, în zona Parcului personalităţilor
tulcene, pentru bustul marelui poet Mihai Eminescu am să vă propun totuşi
o zonă separată şi mă gândeam la parcul aşa numit TAVS, că aşa a rămas
în mentalul public, poate acolo ar fi mult mai nimerit să amplasăm bustul
marelui Mihai Eminescu, decât în Parcul personalităţilor tulcene. Aşa
apare şi în lista de propuneri şi n-aş vrea să avem alt gen de discuţii după
aceea, cu alte instituţii ale statului, că nu am respectat hotărârea
Consiliului Local, că aici scrie Parcul personalităţilor. Aş vrea să fim
foarte clari de la început.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă mai sunt şi alte discuţii.
Dacă nu, vă supun votului dumneavoastră bugetul integral.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi “pentru”.
Situaţia votului:
NR.

NUMELE ŞI

CRT.

PRENUMELE

1.
2.

Ardeleanu Daria
Chistrugă Corneliu-Petre

VOTUL
Pentru
Pentru

3.

Ciureanu Constantin

Pentru

4.

Drăniceanu Daniel

Pentru

5.

Frandeş Claudia Alina

Pentru

6.

Ivanov Ioan

Pentru

7.

Luca Andaluzia

Pentru

8.

Marin Cezar-George

Pentru

9.

Marinescu Petre

Pentru
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10.

Mergeani Ana Elena

Pentru

11.

Pavel Viorica

Pentru

12.

Spunoae Ionuţ

Pentru

13.

Suhov Anca

Pentru

14.

Şacu Stere

Pentru

15.

Ştefan Ionuţ-Paul

Pentru

16.

Teodorescu Mircea

Pentru

17.

Ţiu Gabriel Dorin

Pentru

18.

Vâlcu Dumitru

Pentru

19.

Vizauer Lavinia

Nu participă la vot

Punctul 13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2, 3, 4 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 – aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi „pentru”.
Punctul nr.14 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2018 - 2019,
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aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.
316/26.11.2018.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2, 3, 4 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 – aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi „pentru”.
Punctul 15 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Liceul de Arte
„George Georgescu” Tulcea în vederea realizării proiectelor “Concursul
Internaţional de Interpretare Muzicală George Georgescu, ed. a XXVII-a”,
„Concursul Naţional de grafică Constantin Găvenea, ed. a XXIII-a” şi
„Concursul Internaţional de pictură Alexandru Ciucurencu, ed. a XXIXa”.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3, 4 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
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Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi „pentru”.
Punctul nr.16 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru
acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie
Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3, 4 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă aveţi discuţii?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi „pentru”.
Punctul nr.17 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
stabilirea taxei pentru punerea la dispoziția partidelor politice, alianţelor
politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri, a unui extras din
Registrul electoral, pe suport electronic sau hârtie.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Avem discuţii?
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Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi „pentru”.
Partidele politice sunt invitate să contribuie la bugetul local.
Punctul nr.18 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflației
de 4,6%.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt discuţii?Intrebări?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
Punctul nr.19 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru
obiectivul de investiție “REABILITARE SISTEM RUTIER STR.
MĂRĂȘEȘTI, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnicoeconomici.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 – aviz favorabil.
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi „pentru”.
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Punctul nr.20 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru
obiectivul
de
investiție
“REABILITARE
SISTEM
RUTIER
STR. VIITORULUI, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnicoeconomici.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Discuţii?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
Punctul nr. 21 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru
proiectul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE
LOCUINȚE DIN STR. GĂRII BL. 13, BL.14, BL.15, BL.16, BL.17, BL.18,
BL.19, BL.20, BL.21 – ASOCIAȚIA 45, MUNICIPIUL TULCEA” şi a
indicatorilor tehnico-economici.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Discuţii?
Doamna consilier Vizauer Lavinia a anunţat că nu participă la
vot, o să fie reabilitat blocul în care locuieşte.
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Dacă nu sunt discuţii, supun votului dumneavoastră proiectul de
hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 18 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
Situaţia votului:
NR.

NUMELE ŞI

CRT.

PRENUMELE

1.
2.

Ardeleanu Daria
Chistrugă Corneliu-Petre

VOTUL
Pentru
Pentru

3.

Ciureanu Constantin

Pentru

4.

Drăniceanu Daniel

Pentru

5.

Frandeş Claudia Alina

Pentru

6.

Ivanov Ioan

Pentru

7.

Luca Andaluzia

Pentru

8.

Marin Cezar-George

Pentru

9.

Marinescu Petre

Pentru

10.

Mergeani Ana Elena

Pentru

11.

Pavel Viorica

Pentru

12.

Spunoae Ionuţ

Pentru

13.

Suhov Anca

Pentru

14.

Şacu Stere

Pentru

15.

Ştefan Ionuţ-Paul

Pentru

16.

Teodorescu Mircea

Pentru

17.

Ţiu Gabriel Dorin

Pentru

18.

Vâlcu Dumitru

Pentru

19.

Vizauer Lavinia

Nu participă la vot

Punctul nr.22, Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune
în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe aflate în domeniul
privat al Municipiul Tulcea concesionate către Societatea Servicii Publice
S.A. Tulcea și scoaterea din uz în vederea declasării și casării a obiectelor
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de inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea concesionate
către Societatea Servicii Publice S.A. Tulcea.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
Punctul nr.23, Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a
unor bunuri - mijloace fixe și a unor obiecte de inventar date în
administrare către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu,
scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor
de inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea date în
administrare către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, în
vederea valorificării, respectiv declasării și casării acestora.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Sunt discuţii?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
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Punctul nr.24 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al
municipiului Tulcea a spațiului situat în Tulcea, Aleea Stânjenelului FN, în
suprafața utilă de 207,79 mp, suprafața construită de 261,81 mp și darea
acestuia din administrarea Direcției Întretinere și Administrare Patrimoniu
în administrarea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea, în
vederea extinderii Creșei nr. 6 ”Dumbrava Minunată”.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 4 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
Punctul nr.25 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
darea în folosință gratuită Asociației Naționale a Veteranilor de Război
Filiala Tulcea, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință,
aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str.
Babadag nr. 2 bl. A1, sc. D, parter, în suprafață utilă de 33,12 mp și a unei
cote-părți teren pe apartament în suprafață de 9,61 mp.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 4 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă aveţi discuţii?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
Punctul 26 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea EDistribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafaţă de 0,07 mp,
aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea,
strada Gazelei nr.13 A, pentru amplasarea unui stâlp de tip SC 10002.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
Punctul nr.27 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
emiterea avizului Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru
desfășurarea activității de prestări servicii funerare de către firma Stele
Eterne S.R.L., cu sediul social în municipiul Tulcea, str. Eternității nr. 46,
camera nr. 2, mansardă, având C.U.I. 37175737, pentru punctul de lucru
situat în municipiul Tulcea, str. Eternității nr. 46.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, vă rog să-mi permiteţi să adresez eu o întrebare
colegelor de la Direcţia de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu: vă rog
să menţionaţi în ce constă această activitate, pentru că în zona respectivă
au fost câteva sesizări de-a lungul timpului, pentru că s-au efectuat şi alte
prestări servicii – înbălsămări sau ceva de genul acesta, care erau în
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imediata vecinătate a blocului N2 şi aş vrea să faceţi precizarea în ce
constă această activitate pe care noi o aprobăm. Scuze, biroul Comercial.
Domnul primar Hogea Constantin
Este o activitate despre care mai devreme sau mai târziu, fiecare
dintre noi va fi beneficiar, că asta e viaţa! Nimeni nu scapă de „stele
eterne”!
Doamna Apostu Daniela – inspector Biroul Comercil
Firma „Stele eterne” a făcut solicitarea doar pentru activitatea de
comerţ şi transport funerar, deci nu a făcut solicitare pentru îmbălsămare.
Deci solicitarea este doar pentru comerţ articole funerare şi transport
funerar. Doar atât.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia.
Am vrut să faceţi această precizare, mulţumesc frumos!
Dacă nu mai sunt alte discuţii, intervenţii, supun votului
dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
Punctul nr.28 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului
Tulcea.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii?
Dacă cineva din sală doreşte să facă precizări asupra acestui
proiect?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
Punctul nr.29 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor
pentru Societatea Energoterm S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea
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Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.07.2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr. 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Discuţii?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
Urăm succes noilor membri ai Adunării Generale!
Punctul nr.30, Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru
Societatea Transport Public S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 267/27.09.2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr. 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă aveţi discuţii?
Domnul primar Hogea Constantin
Dacă îmi permiteţi, pentru că am constatat în ultima perioadă o
retragere cumva in corpore din cadrul Societăţii de Transport Local, atât a
membrilor A.G.A, cât şi a unor membri ai Consiliului de Administraţie,
între care îl citez şi pe domnul consilier Ţiu şi eram curios pentru noi,
pentru plenul Consiliului Local, ce a determinat această retragere din cele
două structuri de conducere şi dacă trebuie să luăm la cunoştinţă de
anumite aspecte privind ce se întâmplă în cadrul funcţionării acestei
societăţi.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
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Cred că şi în septembrie 2017 şi în ianuarie 2018 am făcut public
tot ce am constatat acolo şi ce nu ni se părea a fi în regulă, am solicitat
chiar o hotărâre de Consiliu Local, din păcate timpul mi-a dat dreptate,
anul trecut, aţi văzut, au avut 4 milioane pierdere, am procedat aşa – poate
e un semnal de alarmă.
Domnul primar Hogea Constantin
Nu o luăm ca o fugă de răspundere, sub nici o formă!
Dacă reprezentanţii societăţii au ceva de comentat legat de
afirmaţia domnului consilier, în calitate de fost membru în Consiliul de
Administraţie. Domnul contabil şef? Domnul inginer şef?
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Acum nu trebuie să uitaţi că totuşi contabilul şef a plecat,
contabilul şef interimar nu a participat la concurs, domnul Udrea într-un
târziu a acceptat să candideze, ingineri şefi s-au schimbat vreo trei, nu
trebuie să vă miraţi că am demisionat eu. Probabil era a zecea demisia
mea în ultimul an.
Domnul primar Hogea Constantin
Consiliul Local îşi pusese mari speranţe în dumneavoastră, că veţi
reuşi să rezolvaţi acolo problemele! N-aţi reuşit, am înţeles!
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Corect, dar atunci când am supus votului anumite măsuri nu s-au
aprobat, când am iniţiat o hotărâre de Consiliu Local exact în sensul ăsta,
dacă vă amintiţi, nu a fost pusă pe ordinea de zi, deci posibilităţile
persoanei mele au fost limitate!
Domnul primar Hogea Constantin
Deci acuzaţi plenul Consiliului Local de o anumită...
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Este interpretarea dumneavoastră, dar...
Domnul primar Hogea Constantin
Nu, dar sunt vorbele dumneavoastră, aveţi majoritate...
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Hotărârea de Consiliu Local a fost iniţiată, a fost înregistrată,
doar că nu a ajuns pe ordinea de zi în februarie anul trecut.
Domnul primar Hogea Constantin
Am înţeles, e în regulă!
Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre
Asta voiam să spun şi eu, în Consiliul Local sunteţi majoritari, nu
înţeleg de ce nu se aprobă...
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
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Nu a fost trecut pe ordinea de zi, poate nu aţi reţinut!
Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre
Ba am reţinut, dar nu aţi înţeles ce am vrut să spun!
Totuşi mă miră insistenţa cu Transport Public Local! Că văd că
altă discuţie nu mai există!
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Colegii s-au retras, ce vi se pare că este insistenţă şi chiar n-am
vrut să deschidem subiectul, mai ales că este şi săptămâna mare, ne-am
gândit că dacă tot am reuşit să trecem şi peste proiectele de hotărâre
privind bugetul, puteam totuşi să terminăm pe un ton...
Mai doriţi să luaţi cuvântul domnule consilier?
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Nu.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Deci colegii de la Transport Public nu doresc să ia cuvântul.
Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
Sigur noua componenţă va avea rezultate!
Punctul nr.31 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Tulcea nr. 60/30.04.2015 privind participarea Municipiului Tulcea prin
Consiliul Local Tulcea ca membru asociat în Asociaţia pentru Dezvoltarea
Intercomunitară – Investiţiile Teritoriale Integrate Delta Dunării,
modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Tulcea nr. 46/02.03.2016.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr. 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii?
Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi „pentru” proiectul a fost adoptat.
Cu aceasta, am terminat proiectele de hotărâri.
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Trecem la punctul 32, Diverse.
Primul punct de la Diverse, adresa Asociaţiei Aşezămintelor
Culturale nr.10704/12.04.2019.
Doreşte cineva să ia cuvântul?
Următorul punct de la Diverse, adresa Societăţii Transport Public
S.A. nr. 10150/08.04.2019.
Doriţi să luaţi cuvântul, domnul Udrea?
Trebuie să facem precizarea că domnul director Bălan este în
concediu.
Aţi avut-o la mapă. Doriţi să discutăm sau trecem peste?
Trecem la următorul punct de la Diverse, adresa domnului Stelea
Liviu Marian, nr.12/16.04.2019.
Dacă domnul Stelea este în sală?
Dacă doreşte cineva dintre dumneavoastră, stimaţi colegi, sau
dacă domnul director doreşte să ia cuvântul.
Domnul Caraman Ionel – director SC AQUASERV SA
Domnul Stelea Liviu este jurist în societatea Aquaserv, a fost anul
trecut nominalizat ca secretar în Consiliul de Administraţie pe Ordonaţa
Corporatistă 109 şi în şedinţa trecută Consiliul de Administraţie a decis
destituirea lui, exact ca şi numirea lui. Deci numirea şi destituirea o face
Consiliul de Administraţie.
Domnul primar Hogea Constantin
Domnul Leventh, sper că a fost invitat domnul Stelea, că poate o
să ne acuze că nu a fost invitat să ne expună punctul de vedere şi în
Consiliul Local. Inţeleg că a fost invitat.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mai sunt discuţii pe acest subiect?
Trecem la următorul punct de la Diverse, adresa Asociaţiei de
Proprietari nr.23, reprezentată de doamna Leonte Ioana,
nr.10173/12.04.2019.
Doamna Leonte este în sală?
Dacă cineva doreşte să ia cuvântul?
Dacă nu, trecem la următorul punct, adresa domnului Roibu
Iordan, nr.9869/04.04.2019.
Este domnul Roibu cumva în sală?
Este sesizat Energoterm-ul, dumneavoastră aţi primit-o, domnul
director?
Domnul Bâscă Nicuşor – director SC ENERGOTERM S.A.
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Da şi am formulat răspunsul către domnul Roibu şi către Consiliul
Local.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Deci în urma răspunsului dumneavoastră a mai făcut încă o
sesizare?
Domnul Bâscă Nicuşor – director SC ENERGOTERM S.A.
Nu, nu am mai primit nimic, dar vreau totuşi să fac nişte precizări
referitor la această adresă.
Noi ne cerem scuze încă o dată pentru faptul că nu s-a răspuns în
termen la această sesizare, oricum noi o să vedem, comisia de disciplină
din cadrul societăţii va verifica de ce nu s-a răspuns în timp.
Problema este că legea este foarte clară: domeniul de competenţă
a societăţii, a oricărei societăţi de utilităţi publice este până la
branşament. De la branşament încolo răspund fie asociaţia, fie locatarii.
Acum, domnul Roibu ar fi putut să sesizeze asociaţia, pentru că
erau primii care ar fi trebuit să intervină într-un fel sau altul, noi cu
asociaţia am avut trei întâlniri în lunile ianuarie şi februarie şi nu ni s-a
spus nimic despre faptul că instalaţiile n-ar funcţiona, pentru că dacă nu
funcţionează, trebuie să nu funcţioneze într-o scară sau, mă rog, la toate
instalaţiile să fie funcţionarea deficitară. Dar la verificările care s-au făcut
în luna februarie, împreună cu conducerea asociaţiei, împreună cu domnul
Roibu, ce să vă spun, funcţionarea este aproape impecabilă, sunt 5,46 mc/h
la nivel de scară, diferenţa de temperatură este de 4 grade, iar presiunea
4-5 bari. Deci nu poţi să mergi cu mai mult pentru că se sparg caloriferele
şi 4-5 bari sunt absolut suficienţi ca să funcţioneze instalaţiile.
Noi bănuim că cine a lucrat în apartament şi a făcut instalaţia
interioară, a executat incorect. Acum şi conductele sunt îngropate, deci nu
prea poţi să verifici nimic, decât dacă dai jos şi tai conductele, să vedem
poate sunt lipituri… Cam asta este situaţia.
Problema este mai complicată, mai multă lume reclamă privind
funcţionarea instalaţiilor din cadrul condominiilor. Noi, în măsura în care
putem, îi ajutăm, dar avem şi nişte constrângeri care nu ne dau voie să
facem nişte lucrări fără deviz şi lumea cam ocoleşte genul ăsta de lucrări
cu deviz, cu…
Am putea să oferim şi garanţie şi apoi nici personal care să facă
genul acesta de lucrări la 10 mii de apartamente…
Cam asta este!
Incă o dată îmi cer scuze că nu s-a răspuns în termen.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
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Mulţumesc!
Putem trece la următorul punct?
Adresa Asociaţiei de proprietar nr.11449/17.04.2019. Este
Asociaţia de proprietari nr.17, de pe Aleea Metalurgiştilor, bl.Z 12.
Dacă este în sală cineva, dacă doreşte să ia cuvântul?
Domnul primar Hogea Constantin
Acum să nu se considere că aceste solicitări către Consiliul Local
pe care eu sunt obligat să vi le înaintez, se discută doar aşa, într-un cadru
formal.
Aş vrea totuşi să întreb dacă Aquaserv-ul a dat un răspuns, pentru
că şi la solicitarea cu doamna Leonte, dinainte şi la aceasta cu doamna
Hamcearca de la asociaţia din Vest, se vine cu câteva probleme legate de
posibilitatea racordării unor scări la contractele individuale şi atât ca şi în
cazul doamnei Leonte, se invocă acel veşnic litigiu cu penalizări la
penalizări, cu chestiuni de genul ăsta şi măcar să le fi dat dumneavoastră
un răspuns, dacă nu vrem să le comentăm în plenul Consiliului Local sau
dacă considerăm că nu e nevoie!
Domnul Caraman Ionel – director S.C. AQUASERV S.A.
S-a dat răspuns, domnul primar.
Domnul primar Hogea Constantin
Deci s-a lămurit problema cu doamna Hamcearca, da? Şi cu
doamna de mai înainte! Bun, în regulă.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Am epuizat şi ultimul punct de la Diverse.
Mai sunt intervenţii?
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Este vorba despre circulaţia pe variantă şi dacă s-ar putea să se
aşeze semaforul înainte de sensul giratoriu în sensul dinspre PECO spre
Kaufland. In aşteptarea culorii verde, se blochează tot sensul giratoriu. Cei
de pe 1848 nu pot să înainteze, se formează un blocaj lung până la stopul
de la spital, se blochează şi la PECO, deci dacă s-ar putea, dar asta foarte
urgent să se facă, fiindcă sunt următoarele zile foarte aglomerate,
circulaţia este aşa cum este, numărul de autoturisme este foarte mare şi
dacă s-ar putea să vadă cineva cam cât timp se aşteaptă, până când se
eliberează acest sens giratoriu.
Dacă se blochează acel sens, toate intrările în sensul giratoriu se
blochează. Vă mulţumesc!
Domnul primar Hogea Constantin
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Eu să ştiţi că am stat în vreo 3 - 4 rânduri acolo şi ştiu exact cât se
aşteaptă şi cunosc şi reacţia şoferilor, că am comunicat cu geamul jos şi
ştiu exact ce se întâmplă. Şi le înţeleg şi nemulţumirea, dar mi-o asum, că
de asta sunt primar!
Am avut o discuţie cu domnul comisar Stănică şi încercăm să
obţinem un punct de vedere şi al colegilor de la Circulaţie, să vedem dacă
prezenţa acolo a unui agent de la circulaţie poate cumva să mai fluidizeze,
pentru că dacă rămânem la liberul arbitru al şoferilor, vă daţi seama, aici
călărim pe cai morţi, dacă îmi este permisă exprimarea, pentru că fiecare
vrea să intre cât mai repede.
Acum, legat de ce se întâmplă acolo, asta este situaţia, noi am
gândit-o şi de la început, anticipând cumva problematica, care va fi pe
str.Barajului, o stradă extrem de circulată chiar şi acum, dar cealaltă
variantă era – să ştiţi că constructorul ne-a solicitat oprirea totală a
circulaţiei pe str.Barajului, cât timp va fi reabilitată.
Vă daţi seama ce ar fi însemnat acest lucru! Şi atunci l-am rugat
să găsească o soluţie, ca să se lucreze alternativ pe câte un fir de
circulaţie, pentru că altfel ar fi fost nenorocire!
Nu a fost foarte încântat şi mi-a şi spus că o să avem probleme,
repet, vom gândi împreună cu colegii de la Serviciul Circulaţie al Poliţiei
Municipiului Tulcea şi cu echipajele Poliţiei Locale, cel puţin în această
perioadă, când într-adevăr, presiunea pe zona respectivă va fi foarte mare,
dar disconfortul rămâne, acum trebuie să fim conştienţi, nu avem ce face,
asta este situaţia!
Repet, cealaltă variantă pe care constructorul ne-a solicitat-o de
la începutul lucrării, ne-a spus că nu se poate reabilita o şosea atât de
importantă şi cum prevede caietul de sarcini, cu circulaţia pe un fir şi ei ne
invocă oprirea circulaţiei. Până la urmă l-am convins că nu se poate, dar
ne-am asumat împreună acest risc!
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Domnul primar, era vorba de perioada aceasta, când cred că şi
constructorul o să ia o pauză. Dar e vorba de stopul acela, semaforul
acela, care dacă s-ar muta înainte de sensul giratoriu, s-ar mai elibera.
Domnul primar Hogea Constantin
Aici, credeţi-mă, că trebuie să obţin avizul şi tehnic din partea
constructorului, şi a Serviciului Circulaţie, că nu putem noi să spunem
mută-l de aici încolo. Dar o să încercăm să lămurim astăzi acest aspect.
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
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Sau prezenţa unui agent de circulaţie, care să fluidizeze cumva
circulaţia, cel puţin în timpul zilei.
Domnul primar Hogea Constantin
Pentru că fiecare vrea să intre primii! Şi cei de pe 1848, şi cei care
urcă, şi cei care coboară.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Domnul consilier Drăniceanu?
Domnul consilier Drăniceanu Daniel
După ştiinţa mea, există în cadrul Primăriei, dacă mă înşel vă rog
să mă corectaţi, un birou al asociaţiilor de proprietari. Aş dori până la
şedinţa următoare să ni se prezinte un raport de activitate al acestui birou
al asociaţiilor de proprietari, sigur, conform competenţelor şi aş dori să ni
se spună mai exact ce face acest birou al asociaţiilor de proprietari, mai
concret: cu ce se ocupă, cu ce s-a ocupat până acum. Mulţumesc!
Domnul primar Hogea Constantin
Da, domnul director Iusuf Leventh, aveţi în subordine acest birou,
rugaţi colegii de acolo să facă un raport de activitate.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mai avem la „Diverse”?
Pentru că zilele acestea creştinii ortodoxi se pregătesc pentru
sărbătoarea învierii Domnului, vreau să vă urez sărbători fericite, un
Paşte fericit şi să nu uităm mesajul Mântuitorului, să fim toleranţi, să avem
speranţă şi să ne manifestăm cu dragoste faţă de apropiaţi.
Vă urez sărbători binecuvântate!
Rog consilierii din comisia de fond locativ să rămână, vă rog
frumos, avem două probleme.
Declar închisă şedinţa!
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