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JUDEŢUL TULCEA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA  

 

 

 

 

 

 

                                         PROCES-VERBAL 

     

Incheiat astăzi, 30 mai 2019, ora 13,00 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. 715/24 mai 2019 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi 

site-ul oficial al Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 18 consilieri locali (din totalul de 20 consilieri locali 

în funcţie). 

Lipsesc domnii consilieri Şacu Stere şi Vâlcu Dumitru. 

La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, primar al 

municipiului Tulcea,  doamna Luca Andaluzia şi domnul Marinescu Petre, 

în dubla calitate de consilieri şi viceprimari ai municipiului Tulcea, 

doamna Brudiu Maria, secretar al municipiului Tulcea. 

 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. 
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Doamna Brudiu Maria – secretar al municipiului Tulcea 

Domnilor consilieri, vă rog să faceţi propuneri pentru preşedintele 

de şedinţă, pe o perioadă de 3 luni. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Grupul consilierilor PSD îl propunem preşedinte de şedinţă pe 

domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul.  

Doamna Brudiu Maria – secretar al municipiului Tulcea 

Sunt şi alte propuneri? Nu sunt. 

Supun la vot propunerea grupului de consilieri PSD. 

In unanimitate (cu 18 voturi „pentru”) a fost aprobat domnul 

consilier Ştefan Ionuţ Paul preşedinte de şedinţă. 

Domnule preşedinte, vă rog să preluaţi conducerea şedinţei. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul  – preşedinte de şedinţă 

Bună-ziua! 

Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea de astăzi,  30 mai  2019. 

Pe ordinea de zi avem un număr de 27 de  puncte. 

Dacă sunt completări la ordinea de zi?  

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Propun şi punctul „Diverse”. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Avem punctul „Diverse” pe ordinea de zi. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Un punct de diverse la „Diverse”, pe lângă celelalte 4 puncte. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   

Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost stabilită. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 18 voturi „pentru”), ordinea de zi a fost 

aprobată. 

- Ordinea de zi supusă la vot este următoarea: 
1. Alegerea președintelui de ședință. 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 24 aprilie 2019. 

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 24 aprilie 2019. 

4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 08 mai 2019. 

5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 20 mai 2019. 



 3 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului local pentru anul 2018, trimestrul IV. 

7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul 

local al Municipiului Tulcea pe anul 2019, pentru acordarea unei subvenții 

Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență 

social. 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul 

local al Municipiului Tulcea pe anul 2019, pentru acordarea unei subvenții 

Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate 

juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială. 

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea cu Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea, în vederea 

realizării proiectelor „Boxul feminin – Sănătate, Forţă şi Eleganţă” şi 

„Pregătire centralizată şi participare la Cupa României şi Campionatul 

Naţional de Maraton 2019”. 

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări Eco – Muzeale ”Gavrilă Simion” 

Tulcea, în vederea realizării proiectului “Parcul arheologic Aegyssus V”. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

“MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL 

TULCEA“, COD SMIS 125442 și a cheltuielilor legate de proiect. 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind aprobarea 

participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca partener în 

cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze 

electrice” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, a indicatorilor 

tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat 

și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 

ocazionale. 

13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe 

clădiri, începând cu data de 01.01.2020, pentru clădirea situată în municipiul 

Tulcea, str. Gloriei, nr. 11, proprietatea contribuabililor Leat Rodica şi Alexe 

Ştefan-Constantin, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale 

la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri 

Menajere Tulcea, de la suma de 5.000lei/an la suma de 30.000 lei/an. 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Contractului nr. 

29865/05.10.2005 privind ”Delegarea prin concesiune a activității de înființare 
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și administrare a unui depozit ecologic în Municipiul Tulcea și asanarea și 

închiderea ecologică a depozitului de deșeuri existent al Municipiului Tulcea”, 

încheiat cu societatea ECOREC S.A.. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 

pentru terenul în suprafaţǎ de 270 mp, identificat cu numărul cadastral 32191, 

carte funciară nr. 32191, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, 

strada Libertății, nr. 101 și vânzarea acestuia prin negociere directǎ către 

Uniunea Armenilor din România. 

17. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 30,50 mp, situat în Tulcea, str. 

Babadag, bl. B2, sc. D, parter și a terenului în suprafaţă de 8,85 mp, situat în 

Tulcea, str. Babadag, bl. 6, sc. B, parter, aflate în cotă indiviză cu municipiul 

Tulcea, care au altă destinație decât cea de locuință. 

18. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 260 mp, situat în municipiul 

Tulcea, str. Elena Doamna nr. 10, a terenului în suprafață de 71,10 mp, situat în 

municipiul Tulcea,  

str. Constructorilor lângă Bl. Z10, a terenului în suprafaţă de 300 mp, situat în 

municipiul Tulcea, str. Macului nr. 9, în vederea înregistrării în cartea funciară. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu ”RENOVARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ P+1”, 

intravilan, strada Malcoci, nr. 38, număr cadastral 42241, Tulcea. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu ”EXTINDERE LOCUINȚĂ AMPLASARE CHIOȘC, CONSTRUIRE 

GRUP SANITAR, COPERTINĂ”, intravilan, zona Baltag, T36, P 729, număr 

cadastral 38599, Tulcea. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE FABRICĂ DE MOBILĂ”, extravilan municipiul Tulcea, T 

43/1000, P 652, număr cadastral 35459, Tulcea, Regulamentul Local de 

Urbanism aferent și introducerea în intravilanul Municipiului Tulcea, ca trup 

izolat ”FM – EVMAN” a suprafeţei de 5.770,00 mp. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de 

evaluare şi selecţionare a proiectelor şi solicitărilor pentru activităţi nonprofit 

de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi 

desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare 

nerambursabilă de la Bugetul Local. 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 4 

la Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului de transport în 

regim de taxi pe raza municipiului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 69/28.08.2008, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără personalitate juridică subordonate 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 317 din 26.11.2018. 

25. Raport de activitate al Societății Energoterm S.A. pentru anul 2018.  

26. Raport de activitate al Compartimentului Asociații de 

Proprietari/Direcția Administrație Publică Locală/Primăria Municipiului 

Tulcea în perioada 01.01.- 30.04.2019. 

27. Diverse 

Intrăm în ordinea de zi. 

Punctul 1 pe ordinea de zi a fost parcurs. 

Punctul nr.2 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 24 

aprilie 2019. 
Dacă sunt discuţii pe marginea procesului-verbal? 

Dacă nu sunt, supun  aprobării dumneavoastră procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 18 voturi „pentru”) procesul-verbal a fost 

aprobat. 

Punctul nr.3, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 24 aprilie 2019. 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun  aprobării dumneavoastră procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 18 voturi „pentru”) procesul-verbal a fost 

aprobat. 

Punctul nr.4 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al 

şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 

08 mai 2019. 

Dacă sunt discuţii pe marginea procesului-verbal? 

Dacă nu sunt, supun  aprobării dumneavoastră procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 18 voturi „pentru”) procesul-verbal a fost 

aprobat. 
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Punctul nr.5, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 20 mai 2019. 

Dacă sunt discuţii pe marginea procesului-verbal? 

Dacă nu sunt, supun  aprobării dumneavoastră procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 18 voturi „pentru”) procesul-verbal a fost 

aprobat. 

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru anul 2018, trimestrul 

IV. 
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. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Dacă aveţi intervenţii? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

In comisie am discutat destul de în amănunt execuţia bugetară, 

foarte pe scurt, contul de execuţie al bugetului local pe anul 2018 cuprinde 

venituri totale încasate de 130.181 mii lei şi cheltuieli realizate de 147,345 

mii lei. Minus: 17 milioane. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Doriţi explicaţii, domnul Ţiu? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Nu, dacă doamna director vrea să intre în amănunt pentru ceilalţi. 

Noi am discutat în amănunt în comisie. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Mai sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun  votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
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Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre  a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria       Lipsă de la vot 

2.         Chistrugă Corneliu-Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Teodorescu Mircea Pentru  

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.7, Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.700 lei 

din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2019, pentru acordarea unei 

subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență 

socială. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 3, 4  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 
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 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Ivanov Ioan 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.8, Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.200 lei 

din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2019, pentru acordarea unei 

subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență 

socială. 

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 Ivanov Ioan 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
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Punctul nr.9,  Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea cu Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea, în 

vederea realizării proiectelor „Boxul feminin – Sănătate, Forţă şi Eleganţă” şi 

„Pregătire centralizată şi participare la Cupa României şi Campionatul 

Naţional de Maraton 2019”. 

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 Ivanov Ioan 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Am eu două observaţii privind redactarea. In titlu Clubul Sportiv 

Municipal, nu Cubul şi la art.1: In vederea realizării proiectelor, nu proiectului, 

sunt două proiecte: Boxul feminine – Sănătate, Forţă şi Eleganţă şi altul: 

Pregătire centralizată şi participare la Cupa României. Deci să se modifice în 

titlu şi în articolul 1. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Se va rectifica. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.10, Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări Eco – Muzeale ”Gavrilă 

Simion” Tulcea, în vederea realizării proiectului “Parcul arheologic Aegyssus 

V”. 

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. 
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Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Ivanov Ioan 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.11, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

“MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL 

TULCEA“, COD SMIS 125442 și a cheltuielilor legate de proiect. 

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 Ivanov Ioan 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.12, Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind 

aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca 

partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – 

autobuze electrice” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, a 
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indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de 

parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei 

achiziții publice ocazionale. 

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. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.13, Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2020, pentru clădirea situată 

în municipiul Tulcea, str. Gloriei, nr. 11, proprietatea contribuabililor Leat 

Rodica şi Alexe Ştefan-Constantin, ca urmare a constatării stării tehnice de 

clădire neîngrijită. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2, 3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Comisia nr.2 – aviz favorabil, cu o singură observaţie, comisia 

noastră spune Doamne, ajută ca acest duş rece să ducă la renovarea 

clădirii şi nu la dărâmarea ei. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 
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Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.14, Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 

cotizației anuale la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 

Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, de la suma de 5.000lei/an la suma 

de 30.000 lei/an. 

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, însă au existat discuţii cu privire la 

cuantumul acestei cotizaţii şi asupra faptului că nu există nici un document 

justificativ cum s-a ajuns  la sumă. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Da, este pertinentă observaţia, acum trebuie să fac un mic recurs 

la istorie, legat de colaborarea noastră cu ITI deşeuri. 

La vremea respectivă, depozitul de la Mihai Bravu, care este 

implementat printr-o finanţare externă, noi având în funcţiune depozitul 

ECOREC-ului, la prima întâlnire am spus că nu ne interesează în mod 

deosebit să facem parte din acest ITI, dar insistenţele colegilor de la 

Consiliul judeţean au fost în sensul că dacă municipiul Tulcea nu face 

parte din acest ITI, riscul era ca proiectul să nu fie eligibil şi să nu 

primească finanţarea. Şi atunci am zis: OK, decât să încurcăm nişte 

lucruri, dar vă rugăm frumos, nu  ne asumăm şi alte obligaţii, decât cea de 

parteneri şi pe o rezoluţie financiară minimală, ca să nu încurcăm totuşi 

această investiţie. Şi am convenit acum 3 sau 4 ani ca această cotizaţie să 

fie la cuantumul de 5000 lei, lucru acceptat la vremea respectivă, au mai 

fost încercări de a ne solicita mărirea acestei cotizaţii şi văd că acum – eu 

sincer n-aş fi semnat-o, dar având în vedere bunele relaţii, să spunem 

personale, ale primarului cu executivul Consiliului Judeţean, am zis fie, 

dar nu mi se pare nici mie că este o sumă care poate fi justificată şi nu ştiu 

care este avantajul Primăriei Municipiului Tulcea ca şi membru cotizant, 

în evoluţia gestionării gunoiului menajer în relaţia Tulcea – Mihai Bravu, 

pentru că am înţeles că ne costă mai mult decât ne-ar fi costat până acum 
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transportul către Mihai Bravu, a rămas doar o mică fracţie să meargă 

acolo, eu vă spun cu toată sinceritatea că nu ştiu exact pentru ce dăm banii 

aceştia şi dacă nu cumva doar ca să asigurăm un fond de salarii acestei 

asociaţii, poate greşesc, dar deocamdată nu se întrevăd nişte avantaje nete 

în ceea ce înseamnă gestionarea deşeurilor menajere pe diferite fracţii, în 

relaţia Tulcea-Mihai Bravu. 

Poate doamna director economic sau eu ştiu, altcineva, mă pot 

contrazice. 

Am făcut un gest de bunăvoinţă şi de colegialitate la vremea 

respectivă, nu înţeleg de ce trebuie să mergem cu el la nesfârşit, dar 

majorând nişte sume de la 5000 la 30000 ... 

Cam asta este istoria, doamna consilier, cu ADI ITI Deşeuri 

menajere. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

In comisie, consilierii PNL şi personal am ridicat această 

întrebare, deci dăm la parohie 16 mii lei şi ştim ce face parohia, dă bani 

unor copii şi le dă hrană, şi dăm la această asociaţie care vine cu 

Hotărârea AGA din martie 2017, vă rog să observaţi, în care se majorează 

aşa, de la 5000 la 30000! 

Cotizaţiile sunt exorbitante şi pentru celelalte localităţi, este 

treaba domnilor primari din respectivele localităţi, dar vă rog să observaţi 

cât este valoarea cotizaţiei per total. Stimaţi colegi, 792 mii lei! 7 miliarde 

nouă sute, aproape 8 miliarde!  

Să mă scuzaţi, dar chiar nu înţeleg ce face cu aceşti bani! 

    Vii şi-mi ceri mie, Consiliul Local Tulcea sau ne ceri nouă, vino cu 

o justificare! 

Nu se poate, este de şase ori mai mult, sunt 30000 de lei dintr-un 

buget care are nevoi, la Diverse am solicitat să vină nişte oameni care 

spun: n-avem străzi, n-avem aia, n-avem aia şi dăm 30000 fără să avem o 

justificare. Repet, la o cotizaţie totală de 792 mii lei, aveţi anexa în faţă! 

Consiliul Judeţean, într-adevăr, are 300 mii lei, este treaba 

colegilor consilieri judeţeni cum au aprobat!  

Dacă se vine cu o justificare, înţeleg să fim de acord! 

Deci consilierii PNL vor vota împotriva acestui proiect de 

hotărâre privind majorarea cotizaţiei de şase ori! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Eu mă aşteptam măcar aşa, la un gest de minimă curtoazie, ca  

cineva dintre oficialii acestui ITI să fie prezent  sau domnul director Leventh, 
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trebuia invitați că nu știu dacă cineva poate să susțină cauza mai bine decât ei 

însăși. E cineva? 

Dacă doriți, putem amâna până luna viitoare și să-i invităm totuși şi 

să-i rugăm respectuos să ne spună și, dacă așa cum spune și doamna consilier 

Frandeș există o justificare a acestei cotizații, dar aşa… e complicat! 

Eu zic să-l retrag de pe ordinea de zi și luna viitoare, domnul director, 

să-i  invităm, să vină cine cred dânșii că are decizia şi competența necesară să 

vină şi să ne explice ce este cu majorarea asta și despre ce este vorba. 

 Deci proiectul de hotărâre a fost retras. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Luăm în discuţie punctul nr.15, Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Contractului nr. 29865/05.10.2005 privind ”Delegarea prin concesiune a 

activității de înființare și administrare a unui depozit ecologic în Municipiul 

Tulcea și asanarea și închiderea ecologică a depozitului de deșeuri existent al 

Municipiului Tulcea”, încheiat cu societatea ECOREC S.A.. 

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. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr. 16, Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 

evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 270 mp, identificat cu numărul cadastral 

32191, carte funciară nr. 32191, aparţinând domeniului privat al municipiului 

Tulcea, strada Libertății, nr. 101 și vânzarea acestuia prin negociere directǎ 

către Uniunea Armenilor din România. 

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. 
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Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.17, Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul 

privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 30,50 mp, situat în 

Tulcea, str. Babadag, bl. B2, sc. D, parter și a terenului în suprafaţă de 8,85 mp, 

situat în Tulcea, str. Babadag, bl. 6, sc. B, parter, aflate în cotă indiviză cu 

municipiul Tulcea, care au altă destinație decât cea de locuință. 

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. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.         Chistrugă Corneliu-Petre Pentru 



 16 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.          Frandeş Claudia Alina         Lipsă de la vot 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Teodorescu Mircea Pentru  

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.18, Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul 

privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 260 mp, situat în 

municipiul Tulcea, str. Elena Doamna nr. 10, a terenului în suprafață de 71,10 

mp, situat în municipiul Tulcea, str. Constructorilor lângă Bl. Z10, a terenului 

în suprafaţă de 300 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Macului nr. 9, în 

vederea înregistrării în cartea funciară. 

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. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii? 
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Doamna consilier Suhov Anca 

Personal am o problemă cu al doilea teren și vreau să întreb la DIAP 

de ce   acesta nu a făcut obiectul unei măsurători cadastrale și avem numai o 

schiță de mână, de identificare a terenului, neînsușită. Nu ar fi trebuit să existe 

o schiță cadastrală?  

Avem o schiţă neînsuşită de nici un topograf, la care nu ştim ce 

vecinătăţi are, probabil blocul şi domeniul privat sau public al localităţii. 

Nu ar fi trebuit o schiţă cadastrală, aşa cum există la primul teren şi la 

al treilea? 

Doamna Purice Fabia – Biroul Concesiuni, Inchirieri Terenuri 

Având  în vedere că în urma vizitelor în teren chiriașul respectiv, 

pentru că este vorba de o construcție provizorie, a dorit intrarea în legalitate și 

noi nu am putut să-l sprijinim cu documentaţia pentru că nu avem terenul în 

inventar, ne-am folosit de documentele pe care ni le-a pus el la dispoziție. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dar documentele pe care le cereți celor care  fac în mod legal, nu 

ilegal, asemenea lucruri, înseamnă documentații cadastrale. Din propria 

experiență vă spun, de la PUZ-uri, când a fost vorba de o extindere, ați făcut 

documentații cadastrale, nu s-a mers pe o schiță de mână! 

Mai ales dacă este cineva care a construit ilegal, cu atât mai mult 

poate fi obligat să pregătească schița cadastrală, ca să fie pregătit să o 

intabuleze în numele Primăriei și să o preia în proprietate, nu? 

Doamna Purice Fabia – Biroul Concesiuni, Inchirieri Terenuri 

Nu este o construcție  ilegală, pentru că este o construcție provizorie, 

care nu a avut nevoie de autorizație de construire. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Nu există articol care să spună : construcțiile provizorii de 71 mp nu 

au nevoie de autorizație de construire! Se vorbește de niște chioșcuri, fără 

racord la utilități, cu o suprafață mai mică de – nu știu pe de rost, dar e vorba 

de câțiva mp, nu vorbim de 71,10 mp! 

Deci eu cer și părerea comisiei juridice, dacă aici n-ar fi trebuit făcută 

o documentație cadastrală, care să identifice şi vecinătăţile... 

S-au adus la grămadă toate cele 3 terenuri, dacă ele erau aduse cu 

HCL/teren, era foarte simplu, se retrăgea unul dintre proiecte și totul era foarte 

simplu! 

Acum, nu știu ce ar trebui să facem, să modificăm proiectul de 

hotărâre, în așa fel încât să apară un singur teren în loc de trei? Putem să 

facem treaba asta? 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Două! 
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Doamna consilier Suhov Anca 

Două terenuri în loc de trei, da. Deci asta înseamnă modificarea 

proiectului de hotărâre, să se elimine și din denumire și din art.1. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Deci să nu se înțeleagă greșit, nu vrem să nu dăm aviz, dar, uite, 

doamna consilier în esență are dreptate, pentru că la celelalte sunt, aici nu ai 

nici vecinătățile. De unde știu eu că magazia aia chiar este a persoanei 

respective! De unde știu? 

Când vor fi în regulă, va trebui să îndreptăm lucrurile, dacă putem să 

le îndreptăm! 

Doamna Vizauer, ce părere aveți? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Nu am nici un plan, n-am nimic... 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteți, vreau să-i dați voie colegei noastre să ne explice 

despre ce este vorba și poate lămurim lucrurile! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

În cazul de față nu avem o schiță făcută de către un topograf! Nu știu 

unde este blocul exact, unde este... e o aprobare, să zicem, prealabilă, înainte 

de... 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Vreți să lăsăm la sfârșit și până atunci să ne lămurim? 

Doamna consilier Suhov Anca 

Și ar mai fi o problemă: dacă respectivele magazii sunt lipite de zidul 

blocului, ar trebui ca un metru trotuarul de gardă să fie al asociației. Depinde 

dacă și l-a intabulat sau nu. Depinde cum s-a făcut intabularea blocului 

respectiv! 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Procedural putem să eliminăm acel punct din proiectul de hotărâre, nu 

ne împiedică absolut nimic sau să-l rediscutăm după ce ni se mai prezintă niște 

acte în completare de către persoane de la DIAP. 

Domnul consilier Ștefan Ionuț Paul 

Vă propun să amânăm discuția la acest punct. Inţeleg că sunteţi de 

acord. 

Luăm în discuţie punctul nr.19, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului Urbanistic de Detaliu ”RENOVARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE 

LOCUINȚĂ P+1”, intravilan, strada Malcoci, nr. 38, număr cadastral 42241, 

Tulcea. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.2  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 
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 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.20, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ”EXTINDERE LOCUINȚĂ AMPLASARE CHIOȘC, 

CONSTRUIRE GRUP SANITAR, COPERTINĂ”, intravilan, zona Baltag, T36, 

P 729, număr cadastral 38599, Tulcea. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.2  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 
Doamna consilier Suhov Anca 

Aviz favorabil, cu o singură problemă: planul urbanistic de detaliu a 

fost necesar pentru amplasare chiosc, construire grup sanitar, copertină. 

Dacă cineva de la Urbanism poate să-mi răspundă dacă există o carte 

funciară actualizată, în care locuința să fie intabulată. 

Ințeleg că nu există!  

Deci locuința respectivă este o construcție începută și la care se 

dorește mărirea suprafeței, fără a încălca prevederile PUD-ului aprobat de noi 

acum ceva vreme.  

Părerea mea personală e că nu are sens ca în documentația de 

urbanism de data aceasta, să prindem și extinderea de locuință, pentru că nu 

avem nici o extindere. La cartea funciară terenul este încă gol, ea este în curs 

de locuire. 

 Deci își poate obține o autorizare directă pentru modificări în timpul 

execuției, Nici măcar nu trebuie să facă expertiză tehnică. 

Dacă sunteți de acord cu mine, v-aș propune să eliminăm din titulatură 

extindere locuință și să rămână doar amplasare chioșc, construire grup sanitar, 

copertină și, de asemenea, din art.1. 

Este amendament. 

Domnul consilier Ștefan Ionuț Paul 

Supunem la vot amendamentul. 

Cine este pentru? 

Cu 18 voturi ,,pentru,, amendamentul a fost aprobat. 
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Continuăm cu avizul comisiilor. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ștefan Ionuț Paul 

Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată prin 

amendamentul aprobat. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.21, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE FABRICĂ DE MOBILĂ”, extravilan 

municipiul Tulcea, T 43/1000, P 652, număr cadastral 35459, Tulcea, 

Regulamentul Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilanul 

Municipiului Tulcea, ca trup izolat ”FM – EVMAN” a suprafeţei de 5.770,00 

mp. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.2  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 - aviz favorabil. 
Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr. 5 – aviz favorabil, cu o condiție, nu știu dacă s-a obținut 

avizul de principiu de la ADS, pentru că din câte am înțeles, accesul se va face 

dintr-un grup de exploatare, care este în proprietatea statului și în 

administrarea Agenției Domeniului Statului.  

Deci avizul este favorabil cu condiția prezentării - până la autorizație 

să se obțină acel aviz. 

Domnul consilier Ștefan Ionuț Paul 

Mai sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.22, Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei 

Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi solicitărilor pentru 

activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de 

lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de 

finanţare nerambursabilă de la Bugetul Local. 

Sunt vizate comisiile de specialitate ale Consiliului Local nr.4 şi 5. 
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Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Ivanov Ioan 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Discuţii? 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, trebuie să facem propuneri pentru membrii 

comisiei. 

Noi avem următoarea propunere: doamna Lavinia Vizauer, domnul 

Mircea Teodorescu, domnul Țiu Gabriel și domnul Drăniceanu Daniel. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Foarte fair play! Extrem  de fair play, deci pe bune! Bine, noi avem 

doar două propuneri, nu ne-am gândit la patru, Claudia Frandeș și Viorica 

Pavel! Să știți că nu este nici o dorință, este mai mult o impunere, dar mi se 

pare de fair play să fim doi cu doi sau măcar trei cu unu și nu mă interesează să 

fiu eu cea unu. 

Mi se pare foarte lipsit de fair play din partea voastră, la modul cel 

mai serios! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Vă rog să supuneți la vot, aceasta este propunerea noastră! Fiecare 

propunere. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă îmi permiteți o mică observație colegială: îmi aduc aminte că 

anul trecut sau acum doi ani, domnul Drăniceanu a declarat plenar că 

niciodată nu ar vrea să facă parte dintr-o asemenea comisie! Dacă s-a 

răzgândit înțelegem, dacă nu, să precizeze. Şi poate așa, lămurim cumva 

lucrurile. 

Domnul consilier Ștefan Ionuț Paul 

Supun la vot fiecare propunere, nominal. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Pierdem timpul inutil! Ne abținem la toți patru, ca să terminăm, să nu 

fie discuții! 

Domnul consilier Ștefan Ionuț Paul 

Supun la vot prima propunere, pentru doamna consilier Lavinia 

Vizauer. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abțineri? 

 10 voturi “pentru” 

 



 22 

 

 

 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.        Chistrugă Corneliu-Petre Abţinere 

3.  Ciureanu Constantin Abţinere 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.           Frandeş Claudia Alina              Abţinere 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Abţinere 

12. Pavel Viorica Abţinere 

13. Spunoae Ionuţ Abţinere 

14. Suhov Anca Abţinere 

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Teodorescu Mircea Pentru  

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vizauer Lavinia      Nu participă la vot 

 

Supun la vot propunerea pentru domnul Mircea Teodorescu. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abțineri? 

11 voturi “pentru”. 

 



 23 

 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.       Chistrugă Corneliu-Petre Abţinere 

3.  Ciureanu Constantin Abţinere 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.           Frandeş Claudia Alina              Abţinere 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Abţinere 

12. Pavel Viorica Abţinere 

13. Spunoae Ionuţ Abţinere 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Teodorescu Mircea      Nu participă la vot  

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Supun la vot propunerea pentru domnul consilier Ţiu Gabriel. 

Cine este pentru? 

 Impotrivă? 

 Abțineri? 

 11 voturi “pentru”. 
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 Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.         Chistrugă Corneliu-Petre Abţinere 

3.  Ciureanu Constantin Abţinere 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5. Frandeş Claudia Alina              Abţinere 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Abţinere 

12. Pavel Viorica Abţinere 

13. Spunoae Ionuţ Abţinere 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Teodorescu Mircea Pentru  

17. Ţiu Gabriel Dorin     Nu participă la vot 

18. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Supun la vot propunerea pentru domnul consilier Drăniceanu Daniel. 

 Cine este pentru? 

 Impotrivă? 

 Abțineri? 

 11 voturi “pentru”. 
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Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.         Chistrugă Corneliu-Petre Abţinere 

3.  Ciureanu Constantin Abţinere 

4. Drăniceanu Daniel    Nu participă la vot 

5. Frandeş Claudia Alina Abţinere 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Abţinere 

12. Pavel Viorica Abţinere 

13. Spunoae Ionuţ Abţinere 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Teodorescu Mircea Pentru  

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteți, domnule președinte, vrem să facem și o propunere 

de supleanți. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Am să vă rog, atenție la numărătoare, pentru că cei propuși nu se pot 

vota. Deci voturile vor fi: pentru domnul Țiu – fără votul domnului Țiu, pentru 

doamna X fără doamna X ș.a.m.d. Ca să vedem dacă se întrunesc majoritatea 

simplă plus unu. 
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Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Pentru membrii supleanți, o propunere este domnul viceprimar Petre 

Marinescu. 

Domnul consilier Ștefan Ionuț Paul 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abțineri? 

Cu 11 voturi 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.      Chistrugă Corneliu-Petre Abţinere 

3.  Ciureanu Constantin Abţinere 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.       Frandeş Claudia Alina Abţinere 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre        Nu participă la vot 

11. Mergeani Ana Elena Abţinere 

12. Pavel Viorica Abţinere 

13. Spunoae Ionuţ Abţinere 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Teodorescu Mircea Pentru  

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

A doua propunere este doamna consilier Pavel Viorica. 
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Refuzați. Atunci îl propunem pe domenul consilier Ivanov Ioan. 

Domnul consilier Ștefan Ionuț Paul 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abțineri? 

Propunerea a fost aprobată. 

11 voturi “pentru”. 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.        Chistrugă Corneliu-Petre Abţinere 

3.  Ciureanu Constantin Abţinere 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.          Frandeş Claudia Alina Abţinere 

6.   Ivanov Ioan           Nu participă la vot 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Abţinere 

12. Pavel Viorica Abţinere 

13. Spunoae Ionuţ Abţinere 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Teodorescu Mircea Pentru  

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Supunem la vot proiectul de hotărâre completat. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 
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Abțineri? 

Cu 12 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.      Chistrugă Corneliu-Petre Abţinere 

3.  Ciureanu Constantin Abţinere 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.       Frandeş Claudia Alina Abţinere 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Abţinere 

12. Pavel Viorica Abţinere 

13. Spunoae Ionuţ Abţinere 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Teodorescu Mircea Pentru  

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.23, Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Anexei nr. 4 la Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului de 

transport în regim de taxi pe raza municipiului Tulcea aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 69/28.08.2008, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 3  și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 
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 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. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.         Chistrugă Corneliu-Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.          Frandeş Claudia Alina              Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Abţinere   

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Teodorescu Mircea Pentru  
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17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.24,  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără personalitate juridică subordonate 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 317 din 26.11.2018. 

Este vizată pe fond comisia de specialitate  nr. 5. 

Vă rog să prezentați avizul. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul   
Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă?  

Abţineri? 
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Revenim la punctul 18. 

Domnul Constantin Florențiu – director Direcția Intreținere și 

Administrare Patrimoniu 

Singurul document pe care îl putem prezenta este un proces-verbal 

făcut de doi inspectori din cadrul Biroului Gestiune, din cadrul D.I.A.P.-ului, 

unde au constatat și certifică acea suprafață.  

Acum, dacă dorim o măsurătoare, ceva autorizat, e altceva în plus! 

Deci avem un proces-verbal care certifică acea suprafață. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Ințeleg că documentația cadastrală se va prezenta pentru înscrierea în 

cartea funciară, aveți nevoie de înregistrarea în inventarul domeniului privat 

această suprafață, da? 

În situația în care se vor face acele măsurători de către o persoană 

autorizată și vor apărea diferențe față de suprafața care se propune a fi  

înregistrată astăzi, vor veni cu modificarea. 

Domnul consilier Ștefan Ionuț Paul 

Supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abțineri? 

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
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Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.       Chistrugă Corneliu-Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.     Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14. Suhov Anca Abţinere   

15. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

16. Teodorescu Mircea Pentru  

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.25, Raport de activitate al Societății Energoterm S.A. pentru 

anul 2018.  

Dacă sunt discuții. 

 Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Domnul director să ne prezinte pe scurt acest raport, este important 

pentru locuitorii municipiului. 

Domnul Bâscă Nicușor – director SC ENERGOTERM S.A. 
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În raport este prezentată activitatea pentru anul 2018 și puțin extinsă şi 

pentru primele 4 luni ale anului 2019. 

În principiu, societatea pe anul 2018 și în primele 4 luni ale anului 

2019 a înregistrat pierderi, cauzele sunt mai mult de natură obiectivă, de 

exemplu cheltuielile cu certificatele de emisie cu gaz de seră au crescut în anul 

2019, prețul acestor certificate a ajuns undeva la 26-28 euro față de o medie de 

5,3 – 5,5 euro în anii 2017-2018. Deci societatea a plătit anul acesta 1.500.000  

lei față de 100 mii lei anul trecut. Dar asta este legea, amenzile sunt 

extraordinar de mari și a trebuit să ne conformăm. 

Pe de altă parte, trebuie făcute anual lucrări de revizii, reparații, 

lucrările de reparații capitale sunt necesare tot în vederea conformării cu 

legislația, nu poți să funcționezi cu  instalații sub presiune fără a fi în acord cu 

legea. 

Sumele sunt destul de mari și sumele care sunt necesare și pentru anul 

acesta sunt destul de mari, reparații capitale la cazanele din centrale, reparații 

capitale la coșuri de fum, altfel nu se poate funcționa și primim interdicții de a  

funcționa de la autoritățile competente. 

Apoi am făcut anul trecut investiții pentru trecerea la distribuția pe 

orizontală față de distribuții pe verticală, așa cum sunt în toate condominiile, 

pentru că este o soluție care ar putea atrage clienții înapoi la Energoterm. 

S-a demarat cu cartierul ANL de la Penny, sunt cinci scări efectiv 

făcute, din care efectiv au  funcționat 3, ar trebui să mai punem în funcțiune 

anul acesta încă cinci scări. 

Costurile sunt destul de mari, dar rezultatele, din ce am văzut noi pe 

cele trei scări care au funcționat toată iarna, sunt destul de bune și oamenii au 

fost în principiu mulțumiți de faptul că au plătit exact ceea ce s-a consumat. 

Trecerea la distribuția pe orizontală în toate condominiile necesită 

însă foarte mulți bani.  

Anul acesta vrem să întocmim un studiu de fezabilitate și un proiect și 

să comandăm proiectul pentru o etapă de rețele secundare, la care vrem să 

prevedem și trecerea la distribuția pe orizontală în condominii. 

Acum, în legătură cu recuperarea creanțelor care sunt destul de mari 

și datorii din anii trecuți, mai ales către asociații, sunt destul de multe acțiuni în 

instanță, probabil ați văzut tabelele prezentate, față de valoarea energiei 

termice facturată către clienţii finali, valoarea încasată este mai mare tocmai 

datorită recuperării unor creanțe mai vechi. 

Lucrurile merg destul de greu, pentru că procesele durează. 

Dacă aveți întrebări punctuale. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Eu am o întrebare: în raport faceți o referire la valoarea capitalului 

social la data 31.12.2017. Raportul nostru este pentru anul 2018. 
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Domnul Bâscă Nicușor – director SC ENERGOTERM S.A. 

Nu, cred că este o eroare, este vorba de 2018. E o greșeală de 

redactare. 

Domnul consilier Ștefan Ionuț Paul 

Trecem la punctul nr.26,  Raport de activitate al Compartimentului 

Asociații de Proprietari/Direcția Administrație Publică Locală/Primăria 

Municipiului Tulcea în perioada 01.01.- 30.04.2019. 

Dacă sunt discuții pe marginea raportului? 

Dacă domnul director vrea să ne prezinte ceva? 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Cine a solicitat raportul poate vrea să intervină! 

Domnul Iusuf Leventh – Direcția Administrație Publică Locală 

Cred că domnul consilier Drăniceanu este mulțumit de raportul 

prezentat. 

Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Eu am solicitat acest raport, l-am citit și sunt lămurit! 

Nu aveți cum să ne ajutați pe noi, cei de la AQUASERV, asta era 

întrebarea mea și dorința mea, să știu dacă acest birou poate face și ceva 

concret pentru recuperarea datoriilor de la asociațiile de proprietari. 

Domnul Iusuf Leventh – Direcția Administrație Publică Locală 

Am anticipat întrebarea dumneavoastră, numai că noi ne putem mișca 

atât cât ne permite legea! 

Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Știu, am înțeles, acesta este cadrul legal, ne rezumăm la consilierea 

asociațiilor de proprietari și a preşedinţilor şi cam atât. 

Domnul Iusuf Leventh – Direcția Administrație Publică Locală 

Urmând ca prin consilierii dumneavoastră juridici să mergeți pe calea 

legală. 

Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Da, mulțumesc mult! 

Domnul consilier Ștefan Ionuț Paul 

Trecem la  ,,Diverse”. 

La primul punct avem adresa domnilor Dumitrache Stelian Ionuț, 

Gheorghe Mădălina, Pitna Angelin, Ciobau Panait, Nani Vasile Victor, prin 

reprezentant convențional avocat Semedula Mariana, nr.14135/14.05.2019. 

Dacă cei cinci sunt în sală sau  doamna avocat? 

Doamna Semedula Mariana – avocat 

Bună-ziua! Sunt Semedula Mariana și îi reprezint pe cei cinci care au 

făcut solicitarea. 

Știți problema celor cinci, v-a mai fost expusă în cadrul ședinței de 

Consiliu Local.  
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La acest moment, în urma discuțiilor purtate cu aceștia, am ajuns la 

concluzia că cel mai bine și cea mai bună soluție atât pentru Consiliul Local, 

spun eu, cât și pentru clienții mei este achiziționarea acestor terenuri. De aceea, 

noi am făcut o solicitare prin care vă argumentăm cererea noastră, cu privire la 

un acord de principiu în ceea ce privește vânzarea celor cinci loturi. 

Am încercat să vă expun pe scurt motivele pentru care solicităm, dar 

cred că sunt cunoscute și din celelalte ședințe în care am solicitat la un moment 

dat micșorarea redevenței, care însă nu se poate deși este un contract civil, este 

o asumare din partea acestora la momentul la care au participat la licitație și 

au înțeles cu toții că prețul redevenței nu poate fi modificat. 

De aceea, noi vă solicităm un acord de principiu în ceea ce privește 

aceste terenuri, bineînțeles cu achitarea datoriilor existente. 

În ceea ce privește datoriile, vă pot spune că există dosare formulate de 

către Primărie, Consiliul Local, dosare care n-au fost finalizate, dar la 

momentul la care dosarele vor fi finalizate, sumele care vor fi precizate în 

hotărârile judecătorești vor fi achitate, dar vă solicit acest lucru pentru că dacă 

așteptăm până finalizăm hotărârile judecătorești, până facem rapoartele de 

expertiză, până  obținem un eventual acord din partea dumneavoastră, durează 

foarte mult. 

De aceea am venit cu această solicitare. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Cinci sau șase? 

Doamna Semedula Mariana – avocat 

Cinci sunt clienții mei. 

Cel de al șaselea concesionar a fost clientul meu, nu mai colaborează 

cu mine și nu vă pot comunica, e o greșeală de redactare dacă apar șase ca 

număr în loc de cinci. Deci nu mai colaborează cu mine și nu vă pot spune dacă 

este de acord să achite suma din hotărârile judecătorești, dacă vrea să cumpere. 

Cei cinci pe care vi i-am precizat sunt de acord și vor să achiziționeze, 

să cumpere aceste loturi, cu achitarea datoriilor din hotărârile judecătorești, 

iar în ceea ce privește sumele restante găsim o soluție avantajoasă pentru 

ambele părți. 

Domnul consilier Țiu Gabriel Dorin 

Dacă am înțeles bine, dumneavoastră la momentul acesta nu știți 

sumele care vor fi stabilite de către instanță şi chiar acum ultima propoziţie pe 

care aţi rostit-o, nici măcar nu se ştie dacă vor fi penalităţi şi la ce valoare vor 

fi. 

Dumneavoastră solicitați acordul de principiu al Consiliului Local. 

Dar eu din câte ştiu, dânșii au avut hotărâre de Consiliu Local, prin care li se 

dădea posibilitatea cumpărării, doar că la vremea respectivă, din câte îmi 

amintesc eu, în 2009, dânșii nu au putut achiziționa din cauza neachitării 

datoriilor. 
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Deci dumneavoastră cereți acum acordul de principiu pe care l-au avut 

respectivii oameni în 2009, printr-o hotărâre de Consiliu Local... 

Doamna Semedula Mariana – avocat 

Domnul Țiu, eu nu am găsit acea hotărâre. 

Ceea ce știu eu în ceea ce privește un eventual acord de principiu care 

ar fi existat la momentul 2009, era doar o chestiune de discuție.  

Eu nu am văzut acea hotărâre prin care li se dă acordul de principiu în 

ceea ce privește cumpărarea. Nu am văzut-o, nu o am și nici nu am găsit-o în 

vreun document care mi-a fost dat de DIAP. 

Sunt documente în care DIAP-ul vă aduce la cunoștință că ar fi de 

acord cu vânzarea acestor loturi, dar eu nu am văzut hotărârea de Consiliu 

Local în care li se dă un acord de principiu. 

În ceea ce privește sumele pentru două dintre dosare sunt precizate, 

există hotărâri date de Judecătoria Tulcea pe fond, cu care suntem în apel, atât 

calea de atac formulată de noi, cât și de dumneavoastră, prin DIAP. 

Domnul consilier Țiu Gabriel Dorin 

Din câte îmi amintesc, sumele erau între 10 şi 50 mii euro, dacă îmi 

amintesc eu. 

Doamna Semedula Mariana – avocat 

Da, dar prin hotărâre judecătorească s-a lămurit situaţia în ce priveşte 

sumele restante, atât pe sume, cât şi pe penalităţi şi dobânzi. 

Există în cele două hotărâri judecătoreşti date de către Judecătoria 

Tulcea sumele, într-una e precizată doar suma cu dobânda, în cealaltă suma cu 

penalităţi şi dobândă. 

Domnul consilier Țiu Gabriel Dorin 

Noi în comisia economică am discutat subiectul, cred că nu o să se 

supere domnul director dacă vă spun că în principiu, Consiliul Local şi 

Primăria Municipiului Tulcea şi DIAP-ul respectă legea, în mod cert dacă veţi 

câştiga acest proces, sumele respective se vor considera ca şi datorii, acordul 

de principiu, în principiu ar trebui să fie acceptat – dacă în toată zona s-a 

respectat, nu văd de ce n-ar fi respectat la aceste cinci persoane, sumele însă – 

este doar datoria dânşilor să le achite. 

Doamna Semedula Mariana – avocat 

Atât timp cât există hotărâre judecătorească, le-am explicat clienţilor 

mei că nu se poate discuta, pentru că este titlu executoriu şi atunci trebuie să-şi 

achite acele datorii din hotărârile judecătoreşti. 

Acordul de principiu pentru a demara, atâta vreme cât intenţia lor este 

clară de a achiziţiona aceste loturi de teren, nu cred că ar influenţa cumva, 

pentru că oricum vânzarea se va face doar dacă datoriile şi celelalte condiţii în 

ceea ce priveşte vânzarea se vor fi îndeplinit. 

Aceasta este solicitarea mea, o hotărâre de acord de principiu în ceea 

ce priveşte vânzarea celor cinci loturi de teren. 
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Vă mulţumesc mult! 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Luăm în discuţie adresa domnului Valeriu Cicîrîc, înregistrată sub 

nr.14914/21.05.2019. 

Dacă domnul Cicîrîc este în sală? Sunteţi aici, domnul Cicîrîc. Dacă 

doriţi să luaţi cuvântul! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte! 

Solicitarea este făcută de bunul nostru prieten, aţi înţeles, doreşte în 

memoria fiului său să organizeze un turneu de fotbal, personal mi-a arătat că 

sunt deja afişele gata, având în vedere că noi avem o hotărâre de Consiliu Local 

prin care stadionul Delta este închiriat şi există o anumită sumă acolo, 

solicitarea este să fim de acord ca acesta să fie pus la dispoziţie pe perioada 

competiţională şi cu siguranţă va veni în fiecare an şi va arăta care este 

perioada, acum funcţie de modul în care a reuşit să se organizeze este în august, 

va veni cu solicitarea anual şi doreşte ca stadionul să fie pus la dispoziţie 

gratuit, nu cred că este o prea mare problema sau o solicitare care să exceadă 

posibilităţii noastre de apreciere în această privinţă, toate celelalte costuri le 

susţine singur, nu a venit cu o solicitare de sumă de bani altfel, aceasta ar fi 

singura doleanţă, pentru că asigură alte cheltuieli colaterale, care sunt suficient 

de mari, plus că este chiar şi o acţiune foarte bună pentru sportul tulcean, 

pentru vizibilitatea oraşului, municipiului, vor veni echipe din alte localităţi 

pentru promovare, pentru că şi fiul cel mic activează într-un club sportiv, are 

deja foarte multe contacte cu alte cluburi sportive din ţară, pentru că Cici era 

un pasionat împătimit al fotbalului şi cred că este oportun şi ar fi OK din partea 

noastră, repet, nu este nici o altă încălcare, nici o altă problemă, doar dacă 

aveţi dumneavoastră sau există vreun impediment din punct de vedere al 

executivului. Juridic eu nu l-am văzut, de aceea i-am susţinut această iniţiativă 

şi l-am ajutat să formuleze într-un mod care să fie cât mai clar, având în vedere 

partea emoţională a acestei situaţii. 

Vă mulţumesc! 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Fără îndoială că suntem de acord, mai ales că avem o bază legală, noi 

avem un amendament la Hotărârea de Consiliu Local, dacă vă aduceţi aminte, 

chiar eu l-am făcut atunci, în baza legislaţiei existente, sportul şcolar are 

intrare gratuită pe stadion, adică susţinerea sportului şcolar şi a competiţiilor 

respective. 

Problema este alta, suntem foarte de acord şi cu cea mai mare plăcere 

sunt dispus să te ajut în situaţia aceasta, şi nu numai eu, dar problema este alta: 

eu am o intervenţie către DIAP acum, ca unul care sunt în fiecare zi la stadion, 

vă rog frumos, veniţi într-o intervenţie rapidă şi masivă acolo, pentru că ne-au 
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năpădit şerpii şi igienizaţi zona. Nu există zi să nu fugim de şerpi. Gazonul este 

periuţă, nu e nici o problemă, dar restul, de jur împrejur, nu putem să intrăm. 

Domnul viceprimar Marinescu Petre 

Cu permisiunea dumneavoastră, aş vrea şi eu câteva cuvinte să adresez 

domnului Cicîrîc!  

Ca om de sport, în speţă fotbal o viaţă întreagă, îmi dau seama de 

efortul pe care l-aţi făcut şi nenorocirea, şi ce s-a întâmplat, pentru că am 

urmărit şi urmăresc tot timpul copiii juniori. 

Ceea ce doriţi dumneavoastră să faceţi, este benefic pentru cei mici şi, 

cu permisiunea colegelor, aş aduce nişte rugăminţi ca acest turneu din august 

să aibă loc, să vedem cum se poate rezolva şi voi fi tot timpul alături de 

dumneavoastră şi ca bunic de junior şi aş dori să aveţi o emulaţie, de la copii şi 

juniori să ajungă fotbalul tulcean acolo unde a fost cândva odată, pentru care 

eram foarte bucuroşi, începând de la intrarea pe stadion a copiilor şi juniorilor, 

când vedeam stadionul arhiplin, cu 6 – 7 mii de spectatori. 

Nici un efort pentru asemenea turneu nu este mare, de aceea rog 

colegii să fie alături de dumneavoastră! Vă mulţumesc! 

Domnul Valeriu Cicîrîc – cetăţean al municipiului Tulcea 

Vă mulţumesc şi eu! 

Dacă pot să completez, pentru organizarea acestui turneu eu am 

rezervat deja 100 de camere, se va face în fiecare an la nivel de copii şi juniori, 

vom stabili vârstele în fiecare an, anul acesta se va face la vârsta de 14 ani. 

Nu  cer gratuităţi, nu vreau decât să avem un parteneriat, se va face în 

fiecare an de aici încolo câtă vreme trăiesc eu!  

Atât vreau, se poate – bine, nu se poate – oricum competiţia se va face, 

invitaţiile sunt lansate deja, avem răspunsuri de la echipe, eu îmi doresc, atât 

mai pot să fac, să creez o competiţie, una dintre cele mai puternice din această 

zonă de est! 

Domnul Constantin Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Domnul Cicîrîc trebuie să vină să facă o cerere la noi, la DIAP, iar noi 

să intrăm cu o hotărâre de Consiliu Local, unde trebuie să precizăm numele 

turneului – cum se va numi, perioada ş.a.m.d. 

Domnul Valeriu Cicîrîc – cetăţean al municipiului Tulcea 

In principiu între 20 august şi 9 septembrie, funcţie de celelalte turnee 

şi vă zic, va fi promovat oraşul, pentru că se vor face tot felul de mape ş.a.m.d., 

nu doar cu Adrian Cicîrîc, ci cu Tulcea şi Delta Dunării. Deci beneficiari vom fi 

toţi, nu doar eu. Eu nu mai am nici un beneficiu! 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Mulţumim! 

Luăm în discuţie punctul 3 de la Diverse, adresa domnului Stelea Liviu 

Marian, nr.15/13.05.2019. 
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Dacă domnul Stelea doreşte să ia cuvântul? 

Domnul Stelea Liviu Marian 

O să fiu foarte scurt! Obiectul petiţiei mele este că nu mi s-a plătit 

indemnizaţia de la ultima şedinţă a consiliului de administraţie, unde am 

participat ca secretar! Nu am înţeles de ce! Nu mi s-a spus motivul, pur şi 

simplu nu mi s-a plătit şi am fost înlocuit. Am fost înlocuit fără o decizie 

motivată în vreun fel. 

Atât! 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Dacă aveţi întrebări? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Am eu o întrebare! 

Ne puteţi spune cât este indemnizaţia secretarului C.A.-ului la SC 

AQUASERV? 

Domnul Stelea Liviu Marian 

Conform Hotărârii A.G.A. nr.4 din 28.01.2018, este 4000 lei brut. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Deci să înţeleg aşa, că un membru AGA la AQUASERV, şedinţă care 

are loc lunar, ia 4000 lei brut!  

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

In Consiliul de Administraţie. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Da, în Consiliul de Administraţie, scuzaţi-mă, domnul Ţiu! 

Deci pentru un membru în Consiliul de Administraţie la AQUASERV, 

4000 lei este suma! Ei, domnule coleg, lasă-mă să-ţi spun că ai de ce să te zbaţi 

aşa un pic, pentru 4000 lei cred că oricare dintre noi ne-am zbate. 

Cred că este o chestiune pe care o vei rezolva în instanţă, vreau să 

înţeleg însă cu cine ai fost înlocuit! 

Domnul Stelea Liviu Marian 

Cu Otel Eugen, pensionar M.A.I., care a lucrat... 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

E mai puţin important unde a lucrat şi ce a făcut sau ce se întâmplă cu 

dânsul, ştiu că – vă vedem în instanţă – eraţi trei jurişti. Câţi jurişti sunteţi la  

AQUASERV, a propos că există la acest moment chestiunea că se doreşte ca 

Biroul Asociaţie de Proprietari să colaboreze cumva  cu AQUASERV-ul pe 

chestiuni litigioase sau de... 

Domnul Stelea Liviu Marian 

Consilieri juridici efectivi suntem doi şi jumătate! Colegul meu Pavel 

este cu jumătate de normă, sunt eu şi Crăciun Iordan. Ceilalţi care sunt 

proveniţi din Poliţie, nu ştiu pe ce funcţii sunt! 
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Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Bun, atunci o să solicit eu, o să rog şi eu AQUASERV-ul să ne facă o 

informare cu privire la consilierii juridici, câţi sunt, care este remuneraţia lor şi 

cum sunt organizaţi. 

Domnul Stelea Liviu Marian 

Pot să spun remuneraţia mea: 2650 lei net. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Ideea este că din punctul meu de vedere AQUASERV-ul avea nişte 

jurişti pe care eu îi văd în instanţă, este problema Consiliului de Administraţie, 

nu ştiu dacă ai primit răspunsul, răspunsul celor de la  AQUASERV este corect 

şi legal: cum ai fost numit, aşa eşti înlăturat! 

Urmează să-ţi faci problele şi este treaba ta cum ţi le vei face în 

instanţă, pe acest subiect nu am a comenta în nici un fel. Ştii ce ai de făcut, eşti 

jurist! 

Am însă într-adevăr a comenta care este dimensionarea acestui 

serviciu şi într-adevăr am a comenta, dar înţeleg că deja ne-ai spus, 

indemnizaţia celor din Consiliul de Administraţie care este de 4000 lei. 

Mulţumesc! 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Dacă mai doreşte cineva să intervină? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă îmi daţi voie, domnule preşedinte! 

Nu e prima oară când domnul Stelea Liviu Marian a venit cu anumite 

hârtii, în care doreşte să informeze Consiliul Local de anumite nereguli pe care 

domnia sa le consideră, acum trebuie şi probate şi lansează totuşi câteva 

acuzaţii aici, care ar fi  bine ca, conducerea AQUASERV-ului, reprezentată aici 

prin directorul adjunct, îl avem invocat aici şi pe domnul Dan Drăniceanu, în 

calitatea domniei sale de şef serviciu şi eu cred că în dubla calitate a domniei 

sale, dacă luăm şi soţia – triplă, poate ne dă un răspuns, ce se întâmplă, pentru 

că dacă omul ăsta nu are dreptate, ar trebui spus: domnul Stelea, nu ai 

dreptate, ceea ce spui dumneata aici sunt invenţii răutăcioase, nu are nici o 

legătură cu activitatea de la AQUASERV, pentru că trebuie să lămurim cumva 

ce se întâmplă. 

Dacă domnul – pentru că şi eu am primit  hârtia aceasta, care 

bănuiesc că la fiecare dintre dumneavoastră există, sunt totuşi nişte acuzaţii, 

care dacă într-adevăr se confirmă, nu cred că pot fi trecute aşa de uşor cu 

vederea şi aş vrea să rog totuşi AQUASERV-ul să prezinte punctual, la fiecare 

din aceste acuzaţii, fondate sau nefondate, punctul de vedere. Că nu putem lua 

aşa, la modul general, domnule...  

Şi dacă omul nu are dreptate, îi spuneţi: e o aberaţie, e o invenţie, ceea 

ce spui dumneata nu este adevărat! 
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Deci rog, pentru că nu e prima oară când apare cazul domnului Stelea, 

daţi un răspuns punctual la fiecare dintre aceste acuzaţii, ca să ştim exact cum 

stau lucrurile şi eventual să închidem subiectul acesta legat de această discuţie! 

Domnul Stelea Liviu Marian 

Dacă îmi permiteţi, domnule primar, oricând vin cu probele pe masă, 

în şedinţă! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, eu cred că nu suntem instanţă 

aici! 

 Dumneavoastră vă puteţi adresa şi cred că deja aţi făcut-o şi ne-aţi 

dat nişte adrese către Tribunal, către... 

Eu îmi aduc aminte aşa: că dumneavoastră aţi fost numit de către 

preşedintele Consiliului de Administraţie şi tot de către preşedintele Consiliului 

de Administraţie aţi fost revocat din funcţie, lucru pe care vi l-a spus şi colega 

noastră, doamna consilier Frandeş, că este cât se poate de legal! 

In ceea ce priveşte conflictul dumneavoastră de muncă, cred că vă 

puteţi adresa instanţelor de judecată şi nu Consiliului Local, pentru că Consiliul 

Local nu are acest atribut de a interveni în conflictele de muncă dintre 

dumneavoastră şi conducerea dumneavoastră sau a oricăruia dintre angajaţii 

unei societăţi comerciale. Este prima dată când se întâmplă lucrul acesta, cel 

puţin în ultimii 7 ani de când eu fac parte din Consiliul Local. 

Iar modul de adresare, chiar şi către plenul Consiliului Local, să ştiţi 

că nu este unul de bun simţ, ca să zic aşa, vă spun aici, în faţă, aţi folosit nişte 

termeni care pur şi simplu nu cred că trebuie să fie prezentaţi într-o scrisoare 

pe care o adresaţi plenului Consiliului Local, mă refer la cea de data trecută, nu 

la cea de astăzi, deşi şi aici folosiţi nişte ghilimele, ca să zic aşa, „fecioară 

neprihănită”... nu, nu facem circ în Consiliul Local! 

Deci vă rog să vă adresaţi instanţei pentru acest conflict, 

dumneavoastră vă consideraţi nedreptăţit că nu vi s-a plătit şedinţa, sunt 

convinsă că instanţa o să vă dea sau nu dreptate, avem toată încrederea în 

justiţie! Dar nu ne puneţi pe noi în plenul unei şedinţe să discutăm o situaţie de 

genul acesta, pentru că nu este normal, nu este rolul Consiliului Local să facă 

acest lucru!  

Domnul consilier Stefan Ionuţ Paul 

Mai avem o adresă din partea SC CIRCUIT MINERAL SRL.  

Dacă sunt discuţii? Dacă este cineva de la societate? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă îmi permiteţi, luna trecută sau acum două luni, dacă îmi aduc 

bine aminte, a fost prezent un reprezentant al societăţii respective. 

Acum nu este, probabil că şi din motive geografice, înţeleg că sediul 

societăţii este undeva în cealaltă parte de ţară, dar nu ştiu, cred că ar trebui   

să-i dăm omului acesta un răspuns, dacă solicitarea dânsului poate fi acceptată, 
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nişte detalii, pentru că a mai fost, acum ne face din nou o solicitare, nu avem 

nici o reacţie, nu ştiu dacă este bine. 

Ar trebui să formulăm un punct de vedere, ce se întâmplă cu acest depozit, 

dacă poate fi valorificat prin încredinţare directă la solicitarea unei societăţi, 

dacă poate fi scos la licitaţie, DIAP-ul, compartimentul juridic, pentru că nu 

putem lăsa pur şi simplu o solicitare adresată Consiliului Local şi să rămână 

aşa, undeva în aer suspendată. 

          Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

 Am avut o hotărâre de Consiliu Local pentru ecologizare în zona 

respectivă, nu ştiu dacă mai este în termen... 

 Domnul Constantin Florenţiu  - director Direcţia Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

 Adresa aceasta rugăm să fie dirijată la DIAP, pentru a da un răspuns. In 

acest moment suntem în instanţă cu firma Sidex. 

 Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

 Cred că a fost într-o şedinţă de Consiliu Local şi i-am spus acest lucru. 

 Domnul primar Hogea Constantin 

 Domnul director, faceţi-i un răspuns, dar nu în stilul DIAP-ului peste un 

an sau peste 6 luni, ori peste nu ştiu câte zile! Că nu e în regulă, dacă într-

adevăr... 

Domnul Constantin Florenţiu  - director Direcţia Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Atunci am dat un răspuns public, ceva scris într-adevăr nu a fost. Să 

ajungă adresa la noi şi îi vom răspunde. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte şi îmi cer scuze, mi-am dat seama 

că în sala de şedinţe este un membru al Consiliului de Administraţie de la 

AQUASERV, este doamna Pascale Rodica şi poate cea mai îndreptăţită ar fi 

dumneaei să ne spună, dacă doreşte, ce este cu acest secretar al Consiliului de 

Administraţie. Dacă doriţi, doamna Pascale şi dacă permiteţi! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Cred că dacă doamna Pascale dorea, intervenea, ar fi una! 

 In al doilea rând, n-ar fi foarte corect faţă de cel care şi-a susţinut 

punctul de vedere să discutăm după ce a plecat şi în al treilea rând am solicitat 

în mod expres celor de la AQUASERV şi Consiliului de Administraţie două 

chestiuni: dacă şi cum şi în ce mod – pentru că răspunsul dat de către 

AQUASERV nu este dat şi însuşit de către membrii Consiliului de Administraţie. 

Este un răspuns dat şi semnat de domnul director şi de doamna director 

economic! 

Omul reclamă o chestiune legată de ceea ce s-a întâmplat la Consiliul de 

Administraţie, ar fi prima problemă şi a doua, avem o serie întreagă de aspecte 

pe care ni le-a semnalat prin această adresă şi asupra cărora urmează să ni se 
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răspundă. Atunci, într-adevăr, poate să răspundă AQUASERV-ul, din punctul 

meu de vedere! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

 OK, dar la şedinţă, aici, nu este de faţă nici domnul director şi nici 

doamna director economic. Atunci ar fi trebuit să nu-i dăm cuvântul nici lui 

Stelea, ca să fie corect toată lumea de faţă, dacă tot facem procese în Consiliul 

Local. 

 Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

 Nu este vina mea că nu este domnul director sau doamna director 

economic! Se ştia despre această discuţie, s-a trecut foarte uşor data trecută, 

foarte uşor peste cererea lui pentru faptul că nu a fost prezent şi probabil s-a 

considerat că şi astăzi se va întâmpla la fel! 

 Ar fi trebuit să fie prezenţi! Este şedinţa Consiliului Local. Ambele 

persoane sunt foarte importante pentru AQUASERV şi nu cred că societatea  

AQUASERV este neprihănită, fără nici o problemă, ca cei doi domni să nu ne 

onoreze cu prezenţa! Mulţumesc! 

 Domnul primar Hogea Constantin 

 Acum opinia mea este că trecem cu foarte multă uşurinţă, aşa, peste 

persoana directorului adjunct, care reprezintă totuşi societatea la acest nivel şi 

doamna Pascale Rodica, cea care este membru în Consiliul de Administraţie. 

Deci nu trebuie să spunem nu e nimeni care să răspundă sau care să ştie ceva 

de acest caz. 

 Eu cred că şi domnul director adjunct ştie şi ne poate preciza câte ceva şi 

cu atât mai mult doamna Pascale Rodica, care bănuiesc că are cunoştinţă de 

aceste solicitări şi aşa cum a spus şi doamna Frandeş că AQUASERV-ul va 

trebui să dea răspunsurile legat de ceea ce s-a insinuat, să spunem că este o 

insinuare şi sub semnătura dumneavoastră, punctual, pot fi nişte aberaţii, nu 

ştiu dacă e aşa sau nu, dar să dăm răspuns punctual la fiecare din aceste 

acuzaţii.. 

 Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

 Mai avem adresa Asociaţiei de Protecţie a Consumatorilor şi Mediului 

Cactus, nr.16/20.05.2019. 

 Domnul Rusu, doriţi să mai completaţi? 

 Domnul Rusu – Asociaţia de Protecţie a Consumatorilor Cactus 

 Am scris ce trebuia acolo, vreau să dispuneţi dumneavoastră! 

 Cred că se ştie despre ce este vorba.  

 Am intervenit iar privind tăierea copacilor pe timpul vegetaţiei. S-a tăiat 

pe str. IL Caragiale, în faţă la Taxe şi Impozite. 

 Pe str.Comerţului, tot aşa, s-au ciopârţit copacii! Ne batem joc de aerul 

nostru pe care putem să-l respirăm! 

 Am intervenit aici pentru că Poliţia Locală m-a amendat din această 

cauză! Au spus că i-am deranjat! Patru amenzi pe care mi le-au aplicat! 
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 Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

 Asta am discutat şi şedinţa trecută, am avut şi procesele-verbale, dacă îmi 

aduc bine aminte! 

 Dacă dintre colegi doresc să intervină? 

 Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

 Dacă îmi permiteţi, eu cred că dânsul are dreptate! E prima dată când îi 

dau dreptate şi de aceea rog executivul şi pe domnul primar să-i răspundă  

punctual, mi se pare foarte corect! 

 Nu e aşa? Nu se poate ca dânsul să vină în fiecare şedinţă, să ne expună 

problemele şi nimeni să nu-i răspundă! 

 Domnul primar Hogea Constantin 

 O să răspundem punctual, ca să îi dăm şi satisfacţie domnului consilier 

Drăniceanu, legat de fiecare aspect sesizat. 

 Acum, legat de toaletarea copacilor, noi intervenim exact acolo unde ni se 

solicită, nu ne ducem întâmplător! 

 Domnul Rusu Vasile 

 Se intervine numai acolo unde sunt accidente. 

 Domnul primar Hogea Constantin  

 Dar dacă crengile bat în geamul omului şi îi sparg geamul, acela nu e 

accident? 

 Sunt preşedinţi de asociaţii care solicită toaletarea unor copaci şi atunci 

intervenim. 

 Domnul Rusu Vasile 

 Domnul primar, câte cereri am făcut pentru copacul care e în faţa 

blocului meu, care încurcă iluminatul public? 

 Domnul primar Hogea Constantin 

 Eu cred că la Taxe şi Impozite solicitarea a fost a colegilor de acolo. Este 

doamna Grădinaru aici, vă poate spune! 

 Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

 E în regulă, domnul Rusu, o să primiţi răspunsul punctual. 

 Dintre colegi dacă mai aveţi probleme la punctul „Diverse”. 

 Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

 Eu am solicitat un cuvânt, este vorba despre iniţiativele unor domni din 

cartierul Mesteceni, înţeleg că doamna viceprimar a fost acolo şi cunoaşte 

situaţia, oamenii aceia sunt concesionarii noştri din celebrul cartier pentru 

tineri de 35 ani, care stau aşa în nişte condiţii din epoca de piatră, înţeleg, mă 

rog au nişte case drăguţe, am fost şi eu de vreo două-trei ori pe acolo, dar au 

vidanje, n-au străzi, n-au canalizare, au praf, şi-au pus şi ei nişte pietriş pe 

acolo... 

 E o solicitare foarte clară, au făcut-o şi în scris, nu ştiu dacă a ajuns la 

mapa dumneavoastră, nu ştiu dacă este cineva din acel grup, vă rog să veniţi la 

microfon, pe scurt este vorba de canalizare, alimentarea cu apă... 
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 Domnul primar Hogea Constantin 

 Domnul Ilie, vă pregătiţi să daţi răspunsul:  apă, canalizare, hidranţi, ca 

să ştim cum sau lucrurile acolo. 

 Deci dumneavoastră daţi răspunsul! Să nu-l cereţi de la primar, vă rog 

frumos! 

 Dumneavoastră daţi răspunsul şi cu doamna Rodica Pascale, pentru că e 

membru în Consiliul de Administraţie al acestei societăţi! Nu vreau să fac apel 

şi la domnul Drăniceanu, ca să nu-l supun unei presiuni uriaşe, dar sunteţi aici, 

puteţi da nişte răspunsuri! 

 Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

 Problema cartierului Mesteceni, îmi cer scuze, nu se rezumă doar la 

alimentarea cu apă şi evacuarea apei uzate, ci la inexistenţa chiar a unui drum 

pe care eu am sesizat-o,  de fapt am menţionat în cadrul Direcţiei de 

Gospodărie Municipală, deci este o stradă inexistentă. Este un PUZ aprobat de 

Consiliul Local, deci Consiliul Local a aprobat acest PUZ pentru lotizarea din 

Mesteceni. 

 Probabil că primul lucru trebuia să asigurăm utilităţile şi după aceea să 

concesionăm loturile acestea pentru tineri.  

 Dar problemele nu se rezumă doar la alimentare cu apă şi canalizare. 

 Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

 Cu aceasta am început, cu starea drumurilor, nu se rezumă numai la asta. 

 Reprezentantul locuitorilor din cartierul Mesteceni 

 Din câte văd, ştiţi problemele din cartierul Mesteceni, am făcut o petiţie 

pe care o voi depune azi, în urma ultimei ploi care a fost săptămâna trecută. 

 Pe str.Selim Abdulachim se evacuează toată apa şi din cartierul Sud-Vii. 

Acolo, am pus şi nişte poze, să vă dau şi un stik, ieri am fost şi în ultimele case 

de pe Mesteceni, jos, vreau să vă zic că prin mijlocul curţii lor trece apa! 

 Am spus să facem o petiţie, să vedem, poate totuşi ne daţi o soluţie, pentru 

că nu se poate locui în aceste condiţii. 

 Pe de altă parte, din 53 loturi sunt locuite 24 acum. Avem 23 de copii 

mici, sunt şobolani, zona este infestată, plus şanţuri, foarte mult praf, pe străzi 

am pus noi, cu banii noştri, ce am putut! Acum, nu ştiu... 

 Domnul primar Hogea Constantin 

 Domnul director, masterplanul, aplicaţia nr.2, vă rog la  microfon, haideţi 

să o luăm într-o ordine firească, deci nu putem să ne apucăm să facem drumuri, 

dacă acolo nu există o distribuţie de apă pluvială, apă curentă şi canalizare, 

conform legii. 

 Şi aici, domnul director ştie, AQUASERV-ul de mult ne-a asigurat şi pe 

mine şi pe toată lumea, că pe Aplicaţia nr.2 este prins şi tot ce înseamnă 

sistemul de apă potabilă şi canalizare, numai că aplicaţia asta nr.2 eu nu ştiu 

când va fi şi cum va fi. 
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 Evident că nu aparţine vina în totalitate AQUASERV-ului, dar cu tot 

respectul, pentru tot ce înseamnă distribuţie de apă în oraşul acesta, apă 

pluvială şi distribuţie şi reţele de apă menajeră, este un operator regional care 

se numeşte AQUASERV şi ar trebui să spună exact cum stau lucrurile. 

 Eu v-am mai spus de foarte multe ori şi, încă o dată, nu este vina voastră, 

dar eu am tot dat nişte termene, tot după ce mi-aţi transmis voi, probabil de la 

alţi oficiali guvernamentali, că în 2018 va începe Aplicaţia 2 în respectivul 

cartier, termeni... 

 Deci acolo se poate interveni pe tot ce înseamnă străzile, doar pe 

intervenţii să spunem în ideea de a nu produce pagube, aşa cum spune domnul, 

dar ca să ne aşezăm acum şi să reabilităm infrastructura stradală, când apa e 

trasă de fiecare cum a putut şi a ştiut, şi reţea de canalizare menajeră nu există 

şi pluvială, nu cred că este în regulă! Şi eu am rugat respectuos până acum pe 

toţi directorii de societăţi comerciale. 

 Nu vă mai ascundeţi în spatele primarului, că unii dintre voi au salariul 

mai mare decât al primarului! 

Şi mă surprinde atitudinea şi unora din mass-media care afirmă:  dar nu 

directorii, primarul!  

Eu înţeleg, primarul este o problemă şi va fi, dar haideţi, suntem directori 

de societăţi comerciale care aparţin de Consilul Local, avem salarii mari, avem 

consiliu de administraţie, avem o grămadă de oameni cu responsabilităţi şi 

primarul e de vină că nu ştiu pe unde încă nu s-a ajuns la o soluţie!  

Să explicăm oamenilor cum stau lucrurile şi într-o ordine firească, dacă 

această aplicaţie se va naşte vreodată bine, dacă nu, atunci va trebui să 

preluăm, să spunem, pe investiţiile Primăriei, împreună cu AQUASERV-ul şi să 

o facem noi, dacă aveţi informaţii că aplicaţia aceasta 2 a murit! 

Ca să nu-mi aduc aminte acum, astăzi n-aş fi vrut să fiu rău, de situaţia 

bugetului Primăriei, care este în „cofă”, ca să mă exprim plastic, datorită 

„inteligenţei” acestui guvern şi în special a ministrului de finanţe, care a băgat 

în cofă toate municipiile din ţara asta, cu revoluţia financiară care a fost o 

porcărie, cu faptul că ne-a dat în spate tot ce înseamnă asistaţii sociali, vreo 15 

milioane lei, cu promisiunea că se vor rezolva cotele, ca să acopere măcar acest 

deficit, nu s-a întâmplat nimic! 

Şi vreau să vă spun că nemulţumirea este generală, la ultima şedinţă a 

Asociaţiilor Municipiilor, ministrul Teodorovici a fost atacat cu predilecţie de 

către primarii PSD, care au spus: domnule, termină o dată cu minciunile, cu 

păcălelile! 

Vă rog, domnule director! 

Domnul Ilie George – director tehnic SC AQUASERV S.A. 

In această situaţie AQUASERV nu are nici o vină că nu este sistem de 

alimentare. Şansa noastră este că am putea accesa fonduri europene şi avem în 

vedere şi acea zonă. In aplicaţia 2 am prins şi această zonă. 
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Din păcate, nu avem un termen când se va putea începe această investiţie, 

suntem încă la studiul de fezabilitate care a trebuit refăcut şi este în analiză, îl 

vor analiza, aşteptăm să trecem la următorul pas, proiecte tehnice şi licitaţii. Nu 

avem o dată sigură şi nu din vina noastră! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Ca să nu spunem că suntem restanţieri pe aplicaţia nr.1, cu celebra deja 

str.Păcii, unde înţeleg că nici până acum nu am găsit o soluţie şi l-am rugat pe 

domnul preşedinte Teodorescu, în prezenţa domnului senator de Tulcea, nu, 

domnul Orlando Teodorovici, să-l primească la ultima întâlnire pe domnul 

Caraman şi să-i spună, pentru că între timp la ofertele de pe str.Păcii de acum 

4-5 ani, normal că au crescut toate valorile materiale, ca să nu mai spunem de 

celebra Ordonanţă 114, care iarăşi a creat o mare problemă în relaţia 

primăriilor cu constructorii. 

Şi uite aşa, e bine! 

Domnul Ilie George – director tehnic SC AQUASERV S.A 

La fel de bine şi Primăria se confruntă cu aceeaşi problemă, că nu are 

constructori! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Nu prea e bine, dar lumea trebuie să ştie, pentru că dacă doar o lăsăm 

aşa, doar ne ducem pe acolo, în sfârşit, nu vreau să fiu rău, haideţi că nu facem 

politică aici cu oamenii din cartierul Mesteceni, ca să înţeleagă şi domnul şi să 

spunem că asta este situaţia crudă, frustă şi reală, ca să ştie şi oamenii că nu 

există un orizont pe X plan şi atunci, dacă aplicaţia asta este moartă şi 

îngropată, poate găsim o soluţie, ca să nu ne mai învârtim după cuvinte 

frumoase! 

Domnul Ilie George – director tehnic SC AQUASERV S.A 

Şi dacă lucrurile vor merge bine, mai devreme de 2-3 ani cred că nu se 

încep lucrările. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Vreau să se înţeleagă că toată această problematică nu este în decizia 

primarului, nici a Consiliului Local, nici a AQUASERV, pentru că sunt instituţii 

peste UAT Tulcea şi peste AQUASERV, care girează aceste fonduri, că nu vreau 

să zic guvernul, că iar o să zică cineva că vreau să-l duc neaparat în discuţie, 

dar acolo e toată problema! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Imi permiteţi, domnule preşedinte? 

Eu consider că noi, cei din Consiliul Local putem să facem în aşa fel încât 

să avem o previziune în bugetul local, să facem această reţea de alimentare şi 

evacuare ape uzate în cartierul Mesteceni. Eu cred că este obligaţia Consiliului 

Local să se ocupe de lucrul acesta, nu a AQUASERV-ului. 

Că societatea comercială poate să acceseze fonduri europene pentru 

dezvoltarea reţelei, este una, dar obligaţia este a noastră şi, repet, cum am spus 
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şi la început, era obligaţia noastră să concesionăm aceste loturi de terenuri 

doar după ce aveam trase sau asigurate toate utilităţile. 

Eu cred că putem să facem lucrul acesta treptat, sigur, nu într-un an, nu 

în toată zona, dar putem să alocăm fonduri şi pentru reţeaua de canalizare şi 

alimentare în zona respectivă, ca şi în alte zone care sunt uitate! 

Nu cred că este doar sarcina Societăţii Comerciale AQUASERV, care este 

de fapt un prestator de servicii! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Âtât timp cât totuşi mai există speranţa accesării unor bani europeni, că 

aici lumea inteligentă se învârte, ar trebui să ştim, dacă într-adevăr, repet, că 

poate nu m-am făcut înţeles, dacă la nivel guvernamental sau de  asociaţii şi 

instituţii şi entităţi care gestionează această problemă ni se spune: măi, copii, 

nu mai speraţi la Aplicaţia nr.2, că nu se mai poate! Atunci, pe un plan 

multianual de investiţii, putem să începem să găsim resurse, da, poate ni le dă 

Orlando Teodorovici pe calitatea de senator de Tulcea, să facem această 

investiţie proprie a Consiliului Local, sunt de acord. Dar haideţi să vedem cum 

stau lucrurile! 

Domnul Ilie George – director tehnic SC AQUASERV S.A 

Şi una din problemele mari era şi apa pluvială, care nu face obiectul 

proiectului. Proiectul derulat de AQUASERV nu implică şi apa pluvială. 

Domnul primar Hogea Constantin 

 Domnul director vrea să vă spună că pe aceste proiecte de finanţare 

europeană, se finanţează apa potabilă, apa menajeră. Niciodată pluvialul nu a 

fost asumat, pentru că nu e eligibil.  

Deci putem să facem  şi chestia asta, dar am vrea să ne lămurim, poate 

domnul  director Caraman mai merge, ştie el pe unde trebuie să meargă, să 

obţină nişte răspunsuri, ca să nu stăm în provizoratul ăsta etern pe acolo şi 

oamenii să nu mai ştie ce e cu ei. Vorba lui Stalin, dacă da, da, dacă nu, nu! Să 

ştim ce avem de făcut! Dar nu să venim aici cu tot felul de supoziţii! 

Reprezentantul locuitorilor din cartierul Mesteceni  

 Noi anul acesta o să aducem gazele în cartier, dacă am putea din partea 

Primăriei un ajutor cu nişte piatră,  ceva să punem pe acele străzi. Noi am pus  

nişte zgură, problema este că de la ploi zgura este luată de apă şi nu stă pe 

străzi. 

Domnul primar Hogea Constantin 

 De acord, aici putem interveni.  

 Şi iarăşi cu tot respectul cuvenit, în momentul când s-au licitat aceste 

loturi, fiecare şi-a asumat situaţia existentă. 

 Toţi am sperat că lucrurile vor intra în normalitate, vizavi de investiţia 

AQUASERV-ului pe masterplan, dar aşa se derulează lucrurile în România! 

 Reprezentantul locuitorilor din cartierul Mesteceni  
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 Deja au trecut 8 ani. Noi ne-am plătit concesiunile, toţi! Avem şi impozite 

şi taxe şi pe teren şi pe clădiri. Le plătim şi pe acelea! 

 Nu cerem mult, cerem doar puţin! Nu vrem asfalt peste tot, măcar puţină 

piatră şi nu ştiu, beton... 

Domnul primar Hogea Constantin 

OK. Eu v-am spus exact cum stau lucrurile, ca să ştiţi. 

Reprezentantul locuitorilor din cartierul Mesteceni 

Până la urmă am înţeles, că n-o să avem... 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă vreţi să vă mint frumos, pot să o fac, dar este posibil să se întâmple 

minunea, este posibil să nu se întâmple! 

 Nu este în puterea noastră, asta am vrut să vă spun: insistăm, batem la 

uşi, rugăm pe cineva să ne asculte, să ne reprezinte, dar mai mult de atât nu 

putem face. 

In perioadele de campanii, până la campanii, totul se poate! După care, 

nu se mai poate nimic, din păcate. 

Repet, dacă într-adevăr nu mai există nici o soluţie, pe bugetul de anul 

viitor şi poate pe viitorii 3 ani, pe o investiţie multianuală, pentru că e clar că 

nu se se poate face într-un an, putem să ne asumăm noi până la urmă această 

chestiune. 

Dar altă poveste frumoasă nu pot să vă spun, că nu-mi permit! 

Mulţumesc! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Domnule primar, scuzaţi-mă, insectele, rozătoarele şi locul de joacă cred 

că se pot rezolva şi altfel. Am înţeles că sunt 24 de copii acolo, am şi eu o 

problemă cu copiii la ora asta! Mulţumesc! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Deci înţeleg de la domnul că s-a depus astăzi o hârtie în care sunt 

precizate toate aspectele acestea. Evident că vom reacţiona, în măsura în care 

se poate şi pe care am spus-o. Mulţumesc! 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Mai sunt intervenţii? 

Domnul primar Hogea Constantin 

Mai aveam eu, dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte! Mulţumesc 

frumos, sunteţi drăguţ ca întotdeauna! 

Pe o reţea de socializare, în ultima perioadă există o grămadă de reţele de 

socializare, asumate, neasumate, mă rog, suntem într-o democraţie şi e bine că 

se întâmplă aşa, a apărut un anunţ asumat de altfel, printr-o declaraţie făcută 

de doamna Prodan Mirela, de la Direcţia de Sănătate Publică, că ar fi ceva 

probleme cu calitatea apei de îmbăiere din Lacul Ciuperca. 

Aş vrea să fac precizarea că nu există nici un fel de hârtie scrisă sau 

adresă scrisă de la Direcţia de sănătate publică, care să ne precizeze că în 
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ultimul buletin de analiză încărcătura bacteriologică din Lacul Ciuperca este 

cutare, cutare, cutare, limite admise ş.a.m.d. 

Există o hârtie care a ajuns – aşa a fost adresată şi e foarte bine, către 

doamna viceprimar via DIAP, în care ni se preciza ca începând cu 1 iunie să 

luăm în considerare tot ce înseamnă pregătirea plajei pentru sezonul estival, 

chestiuni legate de curăţenie, de igienă, pe care domnul director le ştie. Dar nu 

apărea în această adresă, sub nici o formă, precizarea că iată, e o problemă şi 

cu apa de îmbăiere, pentru că iată ce spun analizele!  

Am avut o discuţie astăzi cu doamna director, domnia sa mi-a spus că s-a 

scos din context, este scuza generală când cineva trebuie să dea un răspuns clar 

şi că nu aşa stau lucrurile şi că ieri s-a luat probă din Lacul Ciuperca, urmând 

ca în maximum o săptămână - 10 zile să ni se trimită buletinul de analize şi 

dacă într-adevăr există o anumită problemă de genul acesta, evident că vom 

interveni, dar deocamdată nu există nimic instituţional care să spună: domnule, 

nu intraţi în Lacul Ciuperca, pentru că iată ce spune Direcţia de Sănătate 

Publică. 

Deci am convenit ca la primul buletin să ni se indice şi măsura pe care va 

trebui să o luăm, ca să nu existe nici un fel de pericol pentru cei care vor să 

facă şi baie, pentru că nu putem să îndrumăm lumea să vină doar la plajă şi să 

nu intre în apă. 

Deci nu există nici un fel de problemă actualmente, asumată de cineva pe 

un buletin de analize, ca să fim clari!  

Că aşa, zvonuri, dacă nu ar fi fost invocat numele doamnei director, nici 

nu o sunam, dar atât timp cât a fost invocat, am considerat că şi domnia sa îşi 

asumă o răspundere, răspundere pe care, repet, şi-a declinat-o şi a spus că cel 

care a solicitat informaţia a scos-o din context. Mulţumesc! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, în completarea domnului primar, 

cred că ar trebui să interzicem scăldatul în Lacul Ciuperca, atât timp cât noi nu 

avem un salvamar! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Tot litoralul Mării Negre nu are salvamar! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Consiliul Local este cel care răspunde, doamne-fereşte, de o situaţie 

neprevăzută! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Acum ştiţi foarte bine că s-au făcut eforturi deosebite, ştim de problema 

asta, am dat anunţ, am căutat, am fost cât mai ofertanţi de a avea o colaborare 

cu un salvamar, au fost oameni care au spus că au competenţe, ştiu, dar nu au 

atestatul şi atunci nu pot fi angajaţi că nu suntem de capul nostru, ş.a.m.d. 

Intr-o perioadă am avut o colaborare cu cei de la ISU, care aveau un post 

fix acolo, în cazul că, doamne-fereşte! cineva vrea să se sinucidă sau să facă 
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gesturi necugetate, numai că şi oamenii aceştia, probabil că tot din restricţii 

financiare, anul trecut nu au mai amplasat acest post, domnul director, rog 

întrebaţi la nivelul ISU, dacă au – că dacă dânşii sunt acolo, se rezolvă şi 

problema salvamarului, pentru că ei au toate activităţile necesare. 

In rest, nu putem să angajăm oameni care doar ştiu ce au de făcut, pentru 

că or să vină să întrebe în ce bază i-am angajat. 

Şi repet, tot litoralul Mării Negre nu are un sistem bine pus la punct şi au 

o problemă cu salvamarii.  

Mai mult de atât, ce să fac? Eu sunt prea bătrăn pentru a obţine un atestat 

de salvamar. Poate cei mai tineri! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Trebuie să tratăm cu seriozitate, pentru că sunt şi copii care vin acolo. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Lansez rugămintea la nivelul plenului Consiliului Local, dacă cineva are 

cunoştinţă de o persoană care are aceste abilităţi, însoţite şi de un atestat, eu 

îmi asum răspunderea să-l angajez fără nici un fel de concurs! 

Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul 

Mai sunt intervenţii? 

Dacă nu mai este nimic de adăugat, vă mulţumesc frumos, declar şedinţa 

închisă.  
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