JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL
Incheiat astăzi, 08 mai 2019, ora 15,00 în şedinţa convocată de
îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea.
Şedinţa este convocată în conformitate cu art.39, alin.4 şi art.42,
alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, prin Dispoziţia nr.
652/06.05.2019 şi adusă la cunoştinţă publică prin site-ul oficial al
Primăriei Municipiului Tulcea.
Sunt prezenţi 16 consilieri locali din totalul de 20 consilieri în
funcţie.
Lipsesc domnii consilieri: Drăniceanu Daniel, Frandeş Claudia
Alina, Litrin Elisabeta, Teodorescu Mircea.
Sedinţa este legal constituită şi poate să-şi înceapă lucrările.
La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, primar al
municipiului Tulcea, doamna Luca Andaluzia şi domnul Marinescu Petre, în
dubla calitate de viceprimari şi consilieri locali, doamna Brudiu Maria,
secretar al municipiului Tulcea, domnul Iusuf Leventh, director Direcţia
Administraţie Publică Locală, doamna Marinov Gabriela, director Direcţia
Management proiecte cu finanţare externă, doamna Silvia Tarara, consilier
Serviciul Management proiecte cu finanţare externă.
Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna viceprimar Luca
Andaluzia.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
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Bună-ziua!
Declar deschisă şedinţa de îndată de astăzi, 08 mai 2019.
La ordinea de zi avem patru puncte şi anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare
a lucrărilor de intervenţie pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii
corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri Coandă – Municipiul Tucea prin
echipare educaţională” şi a indicatorilor tehnico-economici.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a
cheltuielilor
aferente
proiectului
„Modernizarea
infrastructurii
corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri Coandă – Municipiul Tulcea prin
echipare educaţională” cod SMIS 124057.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea punctului
1.6 – Portofoliul de proiecte prioritare al Municipiului Tulcea din cadrul
volumului III al „Strategiei de dezvoltare a municipiului Tulcea” 20162013, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr.131/20.12.2016, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiulu Tulcea nr.3/30.01.2019 privind aprobarea cererii de
finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului REABILITARE ŞI
EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13,
Aleea Trifoiului, Municipiul Tulcea, cod SMIS 122360.
Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 16 voturi „pentru”) a fost aprobată ordinea de zi
a şedinţei.
Luăm în discuţie primul punct al ordinei de zi, Proiect de hotărâre
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie
pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului
Tehnic Henri Coandă – Municipiul Tucea prin echipare educaţională” şi a
indicatorilor tehnico-economici.
Doamna director, de ce am ajuns din nou la şedinţa de îndată?
Doamna Marinov Gabriela, director Direcţia Management proiecte
cu finanţare externă
Ne cerem scuze, dar clarificările au un termen anume şi nu ne
putem încadra decât într-un asemenea mod.
Cele 30 de zile sunt cumva între cele două şedinţe ordinare şi atunci
este necesară şedinţă fie extraordinară, fie de îndată.
Unele dintre clarificări trebuie făcute în 5 zile lucrătoare, astăzi am
primit unul şi vom face cumva o contestaţie de 3 zile lucrătoare în care să
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răspundem şi mare parte dintre aceste clarificări necesită hotărâri de
Consiliu Local.
Ne pare rău, este o perioadă mai aglomerată acum, nu cred că se va
întâmpla asta, vă asigur că nu se va întâmpla tot timpul, dar solicitările de
clarificări de la cei care vin pentru proiectele care sunt în evaluare, aşa
sunt.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Sunt discuţii?
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Este lucrarea aceea cu detectorul de minciuni, nu?
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Este una dintre hotărârile pe care le-am aprobat acum vreo 6 luni,
tot într-o şedinţă extraordinară şi unul dintre componentele de achiziţionat
era detectorul de minciuni.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mai sunt discuţii?
Supunem votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 16 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost
adoptat.
Punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului
„Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri
Coandă – Municipiul Tulcea prin echipare educaţională” cod SMIS 124057.
Doamna Marinov Gabriela, director Direcţia Management proiecte
cu finanţare externă
Este aceeaşi problemă, numai că aici intervine o diferenţă de 0,01
în buget, datorită unor inadvertenţe între sistemul electronic şi calculul
tabelar care se face. Şi într-adevăr, la echipamente s-au încadrat acum la
active necorporale faţă de varianta iniţială, deci s-au încadrat într-o altă
categorie care a necesitat hotărâre de Consiliu Local pentru că aceste
implicaţii nu sunt în devizul general, sunt între nişte subcapitole.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Pentru 0,01!
Doamna Marinov Gabriela, director Direcţia Management proiecte
cu finanţare externă
Da, Şi pentru 0,01.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Sunt discuţii?
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Supunem votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 16 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost
adoptat.
Punctul nr.3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
modificarea şi completarea punctului 1.6 – Portofoliul de proiecte prioritare
al Municipiului Tulcea din cadrul volumului III al „Strategiei de dezvoltare
a municipiului Tulcea” 2016-2013, aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr.131/20.12.2016, cu modificările şi
completările ulterioare.
Doamna Marinov Gabriela, director Direcţia Management proiecte
cu finanţare externă
Este vorba de unul dintre proiectele prin care se propune
achiziţionarea autobuzelor, acesta este proiect în parteneriat cu MDRAP şi
pentru că nu figura în strategia de dezvoltare a judeţului acest titlu de
proiect, ne-am hotărât să introducem cu ocazia acestei hotărâri, să fim în
regulă.
Inţeleg că vom actualiza frecvent portofoliul acesta, pentru că este
nevoie.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Celelalte proiecte pe care le-am aprobat de-a lungul timpului se
regăsesc în strategie? Au fost completate şi modificate?
Doamna Marinov Gabriela, director Direcţia Management proiecte
cu finanţare externă
Inţeleg că da, se regăsesc.
Avem o iniţiativă din partea doamnei Suhov, vom încerca ceea ce
este în dreptul nostru ca şi titlu de proiecte să le propunem aprobării.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mai sunt alte discuţii?
Supunem votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 16 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost
adoptat.
Punctul nr.4 de Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiulu Tulcea nr.3/30.01.2019 privind aprobarea
cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului REABILITARE ŞI
EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13,
Aleea Trifoiului, Municipiul Tulcea, cod SMIS 122360.
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Doamna Marinov Gabriela – director Direcţia Management
proiecte cu finanţare externă
Acesta este un proiect care este aproape contractat, am răsuns la o
solicitare de clarificări, dar mai doresc o corelare între bugetul – varianta
din MY SMIS şi bugetul care s-a întocmit de-a lungul timpului în diverse
variante.
Fiind varianta finală, de fapt ce doresc: în cadrul cheltuielilor
neeligibile să includem şi contribuţia UAT-ului.
Nu este o formulare foarte uşor de înţeles, dar aşa presupune în MY
SMIS rubrica respectivă. Deci practic toată contribuţia UAT-ului, care
înseamnă alte cheltuieli neeligibile şi contribuţia proprie se încadrează la
cheltuieli neeligibile, ca să facă distincţia între asistenţa financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene. Restul le consideră
neeligibile.
Şi atunci, pentru această abdatare, ca să spun aşa, am primit din
partea lor o solicitare de corelare şi cred că se va contracta cât de curând
acest proiect, după ce trecem şi de acest aspect.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mai sunt discuţii?
Supunem votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 16 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost
adoptat.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Am parcurs ordinea de zi.
Dacă mai aveţi şi alte probleme?
Vă mulţumesc foarte mult pentru efort!
O zi bună, declar închisă şedinţa.
PREŞEDINTA DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
LUCA ANDALUZIA

SECRETARUL
MUNICIPIULUI TULCEA
Jr.BRUDIU MARIA

2 EX.EE
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