JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 15 aprilie 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.
567/12.04.2019 şi adusă la cunoştinţă publică prin site-ul oficial al
Primăriei Municipiului Tulcea.
Sunt prezenţi 18 consilieri locali din totalul de 20 consilieri în
funcţie.
Lipsește doamna consilier local Pavel Viorica.
Intârzie doamna consilier local Litrin Elisabeta, care s-a prezenta
după votarea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi.
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 nerambursabilă, doamna Toma Andreea,
Șef serviciu Serviciul Management proiecte cu finanţare nerambursabilă,
arh. Cristian Dragoș Tanasa, proiectant societatea Green Business S.R.L..
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Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna viceprimar Luca
Andaluzia.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Putem începe! Da?
Declar deschisă şedinţa de îndată de astăzi, 15 aprilie 2019.
La ordinea de zi avem un singur punct, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul «AMENAJARE PARC
GEOLOGIC ȘI DE AGREMENT ÎN MUNICIPIUL TULCEA» și a
indicatorilor tehnico-economici.
Cine este de acord cu ordinea de zi?
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 18 voturi „pentru”) a fost aprobată ordinea de zi
a şedinţei.
Am să rog colegele de la Direcţia de fonduri europene să ne
prezinte un pic proiectul. Înțeleg că este prezent și un proiectant din partea
firmei care a realizat studiul de fezabilitate.
Doamna Marinov Gabriela – director Direcţia Management
proiecte cu finanţare nerambursabilă
Pot să vă spun că acest proiect se încadrează în prioritatea 7.1 din
POR care vizează zonele înverzite și îmbunătățirea și accesibilitatea
dezvoltării și a resurselor naturale și culturale specifice unor asemenea zone
și am să încep prin a vă spune că o zonă aflată în declin la noi în oraș este
chiar situată în zona cartierului Bididia, o zonă unde ne-am propus prin
intermediul acestui proiect să asigurăm modernizarea infrastructurilor
existente, transformarea într-un parc, urmărind totodată și activități de
marketing și promovare turistică a acestui obiectiv. Investițiile propuse în
cadrul acestei operațiuni urmăresc în mod deosebit activități care să ducă la
dezvoltarea infrastructurii de turism. Amenajarea obiectivelor turistice
naturale, și prin obiective turistice naturale, acest ghid ia în calcul obiective
turistice de tipul formațiuni biologice saline, peșteri, mine și lacuri și așa
cum știm acolo există o mină abandonată, iar prin proiect se propun mai
multe obiective care au și un caracter social și economic și turistic și nu în
ultimul rând educațional pentru că acolo se intenționează amenajarea unui
stand de exponate, cu roci din zona Dobrogei de nord și în general din
industria mineritului care a caracterizat această zonă.
Prin proiect se propune realizarea mai multor obiective. Se începe
cu o generare a unor clădiri existente, în număr de 18 clădiri, tocmai pentru
a debarasa și a degreva spațiile acestor clădiri care prezintă chiar și un
pericol real în ceea ce privește siguranța.
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Se intenționează, astfel, amenajarea unor spații verzi și tocmai de
aceea trec la următorul punct, la următoarea activitate, amenajarea
terenului și amenajarea peisageră, o activitate principală, importantă,
căreia i se va aloca o sumă consistentă, tocmai pentru că sunt acolo
necesare lucrări de terasament, lucrări care să ia în calcul asigurarea
siguranței și reducerea riscului pe cât posibil, excluderea riscului în asemea
zonă.
Pe lângă amenajarea peisageră există câteva obiective care,
credem noi că, ar stârni interesul turiștilor, și nu numai, și localnicilor
respectiv: un amfiteatru care va fi amenajat pe o suprafață de circa 300 mp
și care va reprezenta un punct de atracție urmare a spectacolelor și a
tuturor manifestărilor artistice care ar putea să se desfășoare în zonă. Apoi
două tiroliene ne-au propus arhitecții, una pentru adulți, una pentru copii.
În zona tirolienelor există și o zonă, o rampă cu o scară gen belvedere de
unde poate fi admirată mare parte din orașul nostru.
Amenajarea peisageră cuprinde și pergole din lemn lamelar care
vor crea un anumit efect, ne va descrie domnul arhitect mai mult, un loc de
joacă pentru copii, piațete, alveole, piste de biciclete, alei.
De asemenea, în zona de divertisment, un punct de atracție pentru
copii ar fi reprezentat și de o escaladă, de fapt doi pereți de escaladă cu un
grad de risc ceva mai ridicat, una destinată copiilor și una destinată
adulților.
Apoi amenajarea lacului care există în acest moment sau, mă rog,
pe un amplasament existent din pânza freatică se va realiza un lac, o
atracție, o cascadă, care, credem noi că, va realiza efectul scontat în ceea ce
privește partea de atracție peisageră.
Sistemul de irigații, de asemenea, este un obiectiv destul de
important pe acest proiect, pentru că, pentru asigurarea creării umidității,
având în vedere că există o suprafață atât de mare de spații verzi, era foarte
necesar. Și ultimul obiectiv este zona de exponate geo prin care se dorește o
prezentare tridimensională a reliefului României, cu prezentarea începând
de la relieful specific mării până la cel muntos, pe diverse categorii și marile
orașe ale țării, va permite observarea întregului relief, a tuturor formelor de
relief din România.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mai sunt întrebări?
Doamna consilier local Vizauer Lavinia
Voiam să întreb despre căile de acces?
3

Domnul arh. Cristian Dragoș Tanasa - proiectant societatea Green
Business S.R.L.
Căile de acces vor fi de la stradă, pe șoseaua Tulcea – Agighiol.
(prezintă pe o hartă).
Doamna consilier local Vizauer Lavinia
Și amenajarea acestor căi de acces va intra în sarcina Primăriei,
nu? Nu se va finanța prin proiect?
Doamna Toma Andreea - Șef serviciu Serviciul Management
Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă
În interiorul proiectului? Ba da în interiorul proiectului sunt
prevăzute alei, dar până acolo nu sunt în proiect.
Doamna consilier local Frandeș Claudia-Alina
De ce?
Doamna Toma Andreea - Șef serviciu Serviciul Management
Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă
Pentru că nu este eligibil pe acest proiect.
Domnul consilier Țiu Gabriel-Dorin
Dacă am înțeles bine, direct de la poartă, spre Agighiol este o
poartă de fier forjat, după aceea e o parcare cu 50 de locuri și apoi nu mai e
accesibil autoturismelor, ci doar intrarea în sine.
Doamna Toma Andreea - Șef serviciu Serviciul Management
Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă
Exact.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Deci parcarea va fi în incinta..?
Doamna consilier local Vizauer Lavinia
E parte a proiectului.
Domnul consilier Țiu Gabriel-Dorin
Acolo parcă este o stație de autobuz? Parcă era!
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Nu este.
Doamna consilier local Vizauer Lavinia
Asta era următoarea întrebare privind accesul. În afară de
transportul propriu trebuie gândit și transportul în comun, o linie de
autobuz.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mai sunt și alte întrebări?
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Domnul consilier Ștefan Ionuț-Paul
Referitor la iluminatul din amfiteatru, sunt reflectoare de instalații
cu sunet și lumini?
Domnul arh. Cristian Dragoș Tanasa - proiectant societatea Green
Business S.R.L.
Au fost mult mai multe lucruri, chiar și o cameră tehnică de
proiecție, dar pentru că a trebuit să ne încadrăm în costuri ele au fost
memorizate. Da trebuie să ai și o lumină chiar și la nivelul aleii.
Domnul consilier Ștefan Ionuț-Paul
Nu la alee, eu mă refer la scenă, pe scenă.
Domnul arh. Cristian Dragoș Tanasa - proiectant societatea Green
Business S.R.L.
Vor fi pentru că e o structură care acoperă scena.
Doamna consilier local Vizauer Lavinia
Să înțeleg că în proiect nu intră și iluminatul public de pe alei?
Doamna Toma Andreea - Șef serviciu Serviciul Management
Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă
Ba da.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mai sunt întrebări? Eu vă supun votului! Cine este pentru?
Doamna secretar Brudiu Maria
In unanimitate ( cu 18 voturi „pentru”) a fost aprobat proiectul de
hotărâre.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Declar închisă ședința! Mulțumesc frumos!

PREŞEDINTA DE ŞEDINŢĂ
VICEPRIMAR,
LUCA ANDALUZIA

SECRETARUL
MUNICIPIULUI TULCEA
Jr.BRUDIU MARIA
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