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                                         PROCES-VERBAL 

     

Încheiat astăzi, 24 octombrie 2019, ora 15,00 în  şedinţă  

extraordinară  publică convocată de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către Primarul municipiului Tulcea, 

dr.ing.Hogea Constantin, în conformitate cu dispoziţiile art. 133 alin. (1), 

alin (2) lit. a), alin. (3) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4)  şi art. 138, 

alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, prin Dispoziţia nr. 1419/23 octombrie 2019 şi adusă la 

cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei Municipiului 

Tulcea. 

Sunt prezenţi 17 consilieri locali (din totalul de 20 consilieri locali 

în funcţie). 

Lipsesc doamna consilier local Litrin Elisabeta, doamna consilier 

local Pavel Viorica și domnul consilier local Spunoae Ionuț. 

La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, Primar al 

municipiului Tulcea,  doamna Luca Andaluzia şi domnul Marinescu Petre, 

în dubla calitate de consilieri locali şi viceprimari ai municipiului Tulcea, 

doamna Brudiu Maria, secretarul general al municipiului Tulcea. 

 Sunt prezenţi directorii  societăţilor 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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Preşedinte de şedinţă este în continuare domnul consilier local 

Vâlcu Dumitru.  

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Bună-ziua! Supun la vot ordinea de zi! Cine este pentru? 

Domna Brudiu Maria, Secretarul general al Municipiului Tulcea 

Cu 17 voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată. 

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 Lipsă ședință 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Lipsă ședință 

13. Spunoae Ionuţ Lipsă ședință 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18 Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia              Pentru 
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- Ordinea de zi supusă la vot este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019. 

 - inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune, prin 

negociere directă a serviciului public de administrare a domeniului public 

si privat al  Municipiului Tulcea privind activităţile de amenajare, 

salubrizare, întreţinere, modernizare şi extindere spaţii verzi, parcuri, 

cişmele, fântâni arteziene şi sisteme de irigaţii.  

- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

  Punctul nr. 1, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019. 

Sunt sesizate 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. Eu am o singură întrebare dacă 

sumele pe care le virăm acum sunt suficiente pentru asigurarea 

cheltuielilor până la sfârșitul anului sau va trebui să mai facem o altă 

rectificare? 

Doamna Antonescu Alina, Director economic Direcția economică 

Noi acum am solicitat serviciilor de specialitate să ne dea 

necesarul până la sfârșitul anului.  

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Aveți ceva întrebări? 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Am dori o scurtă prezentare. 

Doamna Antonescu Alina, Director economic Direcția economică 

Se suplimentează veniturile bugetului local din sume defalcate din 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 15.884 mii lei pentru 

finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare a bugetului local în 

următoarea ordine: cheltuieli de personal inclusiv drepturile asistenților 

personali ale persoanelor cu handicap, indemnizații lunare ale persoanelor 

cu handicap, bunuri și servicii pentru întreținerea unităților de învățământ 
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și alte naturi de cheltuieli urgente necesare în anul 2019 a căror efectuare 

nu poate fi amânată. 

Se suplimentează bugetul local cu suma de 5.000 mii lei din fondul 

de rezervă bugetară pentru asigurarea continuității serviciului public de 

alimentare cu energie termică în sistem centralizat. 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia   

Este suficientă acestă sumă?  

Doamna Antonescu Alina, Director economic Direcția economică 

Credem că această sumă de 5.000 lei va fi suficientă până la 

sfârșitul anului. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Deci la limită banii aceștia ajung până la 01 ianuarie ca să fim 

mai preciși. De la 01 ianuarie pornim într-o altă aventură, privind 

furnizarea agentului termic care depinde foarte mult de cum înțeleg 

cetățenii să-și achite facturile curente. Toată lumea a întrebat, avem 

căldură, avem căldură, dar la asociație nu se duce nimeni să întrebe. Da 

ce datorii avem noi? Iar anunțul de genul, stați liniștiți că o să avem bani 

toată iarna, n-a făcut decât să dinamiteze toate eforturile societății 

Energoterm și ale noastre de a determina cetățenii să înțeleagă că suntem 

într-o situație critică și să achite căldura. Da? Nu mai achităm, uite ce s-a 

declarat aici! Stați liniștiți tulceni, toată iarna o să aveți căldură. Da? 

Asemenea, repet, declarații resposabile, efectul a fost de bumerang. Nimeni 

nu mai plătește, ba mai mult unii au zis, bă, înseamnă că nici nu se mai 

scumpește. Că uite ce declară aici niște oficiali. La iarnă o să fie cald, o să 

fie bine, da și asta a fost un recul în ceea ce înseamnă încasările 

Energoterm-ului din partea cetățenilor. Asta e când punem pe primul loc 

avantajele politice și nu discutăm despre o situație reală. Deci, totul ajunte 

până la 01 ianuarie, de la 01 ianuarie intrăm, repet, într-o altă aventură.    

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Dacă mai sunt discuții? 

Doamna Antonescu Alina, Director economic Direcția economică 

Se suplimentează programul de investiții finanțate din fonduri 

europene cu suma de 5.000 mii lei deoarece s-au încheiat contracte de 

finanțare nerambursabilă pentru: Reabilitare și extindere Grădiniță cu 

program prelungit nr. 13, Modernizarea Infrastructurii  corespunzătoare a 

Colegiului Tehnic Henri Coandă prin echipare educațională și 

Modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Tulcea. 
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Se diminuează programul de investiții finanțate din bugetul local 

cu suma de 4.832 mii lei reprezentând investiții care nu se mai realizează 

în anul 2019. 

Sumele au fost repartizate în conformitate art. 20 alin.3 din 

Ordonanța Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2019 și conform Hotărârii de Guvern nr.732/2019 privind 

alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi 

administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului 

public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei, 

astfel: 

S-a suplimentat Capitolul 81.02 ,, Combustibil și energie”- titlul 

,,Subvenții” cu suma de 5.000 mii lei pentru acoperirea subvenției 

acordate SC Energoterm SA în vederea continutății serviciului public de 

alimentare cu energie termică în sistem centralizat.  

S-a suplimentat capitolul 68.02 ”Asistență socială” cu suma de 

5.270 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor de personal, cheltuieli 

material, asistență social si pentru plata cheltuielilor aferente persoanelor 

cu dizabilități neîncadrate. 

S-a suplimentat capitolul 65.02 ,, Învățământ ” titlul ,, Cheltuieli 

material si titlul Burse școlare” cu suma de 2.400 mii lei.  

S-a suplimentat Capitolul 54.02 ,, Alte servicii publice”  titlul 

,,Cheltuieli materiale” cu suma de 15 mii lei în vederea plății utilităților 

aferente trimestrului 4 pentru Serviciul de Evidență a Populației. 

S-a suplimentat Capitolul 61.02 ,,Ordine publică și sigurantă 

materială” titlul ,, Cheltuieli materiale” cu suma de 30 mii lei în vederea 

plății utilităților aferente trimestrului 4 pentru Direcția Poliție Locală. 

S-a suplimentat Capitolul 67.02 ,, Cultura, receere si religie” titlul 

,,cheltuieli  materiale ” cu suma de 1.250 mii lei conform anexei nr.5 

(cheltuieli aferente contractului de delegare a gestiunii spațiilor verzi). 

S-a suplimentat Capitolul 67.02 ,, Cultura, receere si religie” titlul 

,,cheltuieli  materiale ” cu suma de 650 mii lei pentru plata cheltuielilor cu 

energia electrică, igienizare și apă aferente Bazinului de Inot și a altor 

obiective din Municipiul Tulcea. 

S-a suplimentat Capitolul 67.02 ,, Cultura, receere si religie” titlul 

,,Subvenții ” cu suma de 100 mii lei pentru asiguarea subvenției 

Ansamblului Artistic Baladele Deltei. 
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S-a suplimentat Capitolul 70.02 ,, Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică” titlul ,,Cheltuieli materiale” cu suma de 1.795 mii lei pentru 

acoperirea cheltuielilor cu iluminatul public, fântâni arteziene și ecarisaj. 

S-a suplimentat Capitolul 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică” – titlul  ,,Subvenții” cu suma de 195 mii lei reprezentând  

subvenție pentru Directia Întreținere și Administrare Patrimoniu. 

S-a suplimentat Capitolul 74.02 ,, Protecția mediului” - titlul 

,,Cheltuieli materiale” cu suma de 2.965 mii lei,  pentru plata cheltuielilor 

de salubrizare, colectare, transport și depozitare gunoi menajer și cu 

protecția mediului. 

S-a suplimentat Capitolul 80.02 ” Actiuni generale economice și 

comerciale”  cu 50 mii lei pentru activitatea de iarnă. 

S-a suplimentat Capitolul 84.02 ,, Transporturi”- titlul 

,,Subvenții”, cu suma de 2.500 mii lei pentru plata cheltuielilor aferente 

contractului de delegare a gestiunii încheiat cu SC Transport Public SA. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuții referitoare la expunerea doamnei director 

economic? Dacă nu, supunem la vot! Cine este pentru ? Vă mulțumesc. 

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 Lipsă ședință 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 
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12. Pavel Viorica Lipsă ședință 

13. Spunoae Ionuţ Lipsă ședință 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18 Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Punctul nr. 2, Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de 

gestiune, prin negociere directă a serviciului public de administrare a 

domeniului public si privat al  Municipiului Tulcea privind activităţile de 

amenajare, salubrizare, întreţinere, modernizare şi extindere spaţii verzi, 

parcuri, cişmele, fântâni arteziene şi sisteme de irigaţii. 

Sunt sesizate 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, cu 2 amendamente: 

Un amendament privește titlul proiectului de hotărâre pentru că în 

cuprinsul hotărârii se fac modificări la un regulament aprobat printr-o altă 

hotărâre de consiliu local. Propunerea este ca titlul dă se modifice, având 

următorul conținut: Proiect de hotărâre privind modificarea și 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului 

Tulcea aprobat prin anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 244/18.10.2010 și delegarea de gestiune, prin 

negociere directă a serviciului public de administrare a domeniului public 

si privat al  Municipiului Tulcea privind activităţile de amenajare, 

salubrizare, întreţinere, modernizare şi extindere spaţii verzi, parcuri, 

cişmele, fântâni arteziene şi sisteme de irigaţii.  
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Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Și amendamentul care este? 

Doamna consilier local Vizauer Lavinia 

Să se introducă în titlu, amendamentul va fi că în prima parte se 

modifică acel regulament de organizare și funcționare aprobat prin H.C.L. 

nr. 344/2010. Pentru că avem în acest proiect de hotărâre, să zicem, două 

părți, o dată modificăm un regulament aprobat printr-o altă hotărâre de 

consiliu local și partea a doua de la articolul 4, de la articolul 5 aprobăm 

delegarea de gestiune. 

Iar al doilea amendament se referă la acei indicatori de 

performanță din Anexa 1 la Caietul de sarcini. Propunerea este pentru că 

nu există  acel studiu de specialitate pentru acești indicatori care sunt un 

pic diferiți de indicatorii cadru din H.C.L. 244/2010, anexa aceea de la 

caietul de sarcini să cuprindă indicatorii din H.C.L. 244/2010, urmând ca, 

ulterior, pe baza studiilor de specialitate să aprobăm alți indicatori. La art. 

8, Anexa 1 din Caietul de sarcini, indicatorii de performanță sunt cei din 

anexa prevăzuți la Hotărârea Consiliului Local 244/2010.  

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Dacă mai sunt și alte discuții vis-a-vis de amendamentele propuse 

de doamna consilier? 

Supunem la vot primul amendament! Cine este pentru? 

Cu 17 voturi „pentru” amendamentul 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 Lipsă ședință 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   
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10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Lipsă ședință 

13. Spunoae Ionuţ Lipsă ședință 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18 Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Supunem la vot al doilea amendament! Cine este pentru? 

Cu 17 voturi „pentru” amendamentul 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 Lipsă ședință 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Lipsă ședință 



 10 

13. Spunoae Ionuţ Lipsă ședință 

14. Suhov Anca Pentru   

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18 Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Și acum supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a afost 

modificat cu cele două amendamente! Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

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 Lipsă ședință 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar-George Pentru   

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru 

12. Pavel Viorica Lipsă ședință 

13. Spunoae Ionuţ Lipsă ședință 

14. Suhov Anca Pentru   
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15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

18 Vâlcu Dumitru Pentru 

19. Vizauer Lavinia              Pentru 

 

Domnul primar Hogea Constantin 

Domnule președinte, dacă-mi permiteți, mulțumesc plenului 

Consiliului Local pentru votul acordat favorabil celor două proiecte, de al 

doilea vreau să mă leg și mă bucur că e și domnul director aici, sper ca 

acest lucru să creeze, dacă vreți, creșterea gradului de satisfacție a 

cetățenilor vis-a-vis de modul cum se face salubrizarea în oraș pentru că 

aici sunt probleme și domnul director le știe. Și există un mare grad de 

nemulțumire al cetățenilor municipiului Tulcea vis-a-vis de modul cum se 

face salubrizarea în oraș. Sper ca acest lucru să constituie, dacă vreți, un 

indicator de performanță al managementului și al bunului mers al 

societății. 

Domnul consilier local Vâlcu Dumitru – preşedinte de şedinţă 

Acestea fiind zise,  vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o 

după-amiază plăcută. 

 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      SECRETARUL GENERAL 

              CONSILIER,                                                 AL MUNICIPIULUI TULCEA 

       

     VÂLCU DUMITRU                                           Jr. BRUDIU MARIA 
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