JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL

Incheiat astăzi, 27 august 2019, ora 14,00 în şedinţă extraordinară
publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea.
Şedinţa a fost convocată de către primarul municipiului Tulcea,
dr.ing.Hogea Constantin, în baza dispoziţiilor art. 133, alin. (2) lit. a), art.
134, alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 138,
alin. (1), art. 155, art. 196, alin. (1) lit. b), art. 197, alin. (4) și art. 198 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, prin Dispoziţia nr. 1086/23 august 2019 şi adusă la
cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei Municipiului
Tulcea.
Sunt prezenţi 19 consilierii locali (din totalul de 20 consilieri locali
în funcţie).
Lipseşte motivat domnul consilier Ciureanu Constantin.
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 direcţiilor din subordinea Consiliului
Local, şefii de servicii şi compartimente invitaţi în legătură cu ordinea de zi,
reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Preşedinte de şedinţă este în continuare domnul consilier Ştefan
Ionuţ Paul.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul – preşedinte de şedinţă
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Bună-ziua, dragi colegi!
Declarăm deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea de astăzi, 27 august 2019.
Pe ordinea de zi avem 11 de puncte.
Dacă sunt completări la ordinea de zi?
Dacă nu sunt completări, supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost
stabilită.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 19 voturi „pentru”), ordinea de zi a fost
aprobată.
- Ordinea de zi supusă la vot este următoarea:
1. 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 cofinanțării și a
sustenabilității aferente proiectului ”Suntem aici – Ambulanța Socială” ce
va fi depus de Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea în cadrul
Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Ghidul
solicitantului – Condiții specifice “Bunicii Comunității” - Servicii sociale și
socio – medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unei prestaţii financiare
excepţionale pentru copiii înscriși în programul Centrului de zi “Aproape de
tine” din cadrul Asociației Mâini Întinse.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a
blocului de locuințe din strada Gării, nr. 6, bloc 3, municipiul Tulcea” și a
indicatorilor tehnico-economici.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a
blocului de locuințe din strada Gării, nr. 8, bloc 4, municipiul Tulcea” și a
indicatorilor tehnico-economici.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a
blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, bloc 12 - Asociația 2000,
municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici.
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- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a
blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS - Municipiul
Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție privind proiectul „Modernizarea infrastructurii
corespunzătoare Colegiului Economic Delta Dunării din Municipiul Tulcea
prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție privind proiectul proiectul „Modernizarea
infrastructurii corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri Coandă, Municipiul
Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului-cadru
pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și transport,
sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii Publice S.A.
pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale care se
va încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind
răspunderea extinsă a producătorului.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de administrație ale
unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tulcea pentru anul
școlar 2019 – 2020.
- inițiator consilier local, Vizauer Lavinia
Intrăm în ordinea de zi.
Punctul 1 pe ordinea de zi, 1. Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul
2019.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
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Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.2, Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării și
a sustenabilității aferente proiectului ”Suntem aici – Ambulanța Socială” ce
va fi depus de Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea în cadrul
Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Ghidul
solicitantului – Condiții specifice “Bunicii Comunității” - Servicii sociale și
socio – medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării.
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 Frandeş Claudia Alina
Da, domnule preşedinte, eu aş avea o întrebare către executiv,
pentru că am întrebat-o pe doamna director şi mi-a explicat că se pare că nu
există fonduri pentru un azil de bătrâni, pentru un centru, nu vreau să-l
numesc azil, vreau să-l numesc centru de bătrâni. Ştiu că a fost o iniţiativă
la un moment dat.
La modul cel mai sincer cred că ştiţi cât este de necesar, eu zic, din
nefericire, din experienţa personală, este înfiorător ce se întâmplă, cum
trebuie să aştepţi să se întâmple ceva pe Mircea-Vodă ca să poţi să găseşti
un loc. Adică chiar cred că bătrânii ăştia ar merita şi altceva, plus că, vă
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spun sincer, până la urmă ar şi plăti, există şi persoane care au pensie, deci
au o pensie suficient de – ideea era că până la urmă n-ar fi o chestie strict
socială, că s-ar putea şi câştiga, ca să fie cât mai...
Doamna consilier Pavel Viorica
Şi eu am trecut prin experienţa aceasta şi aş fi dat bani eu în plus,
pentru că nu aveam posibilitatea de a mă ocupa de ai mei. Dus dimineaţa –
luat seara sau la săptămână sau... sau...
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Adică chiar cred că ar trebui să existe o preocupare în sensul
acesta, repet, ştiu că aţi avut în intenţie lucrul ăsta şi acum case se găsesc!
Doamna consilier Pavel Viorica
Şi era identificat şi un loc?
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
In urmă cu ceva timp era un proiect dincolo de Alumină. Parcă
începuse să se dezvolte un proiect vizavi de o firmă din Bucureşti, care voia
să dezvolte acest proiect pentru asistenţă pentru bătrâni. A fost acum un an
şi ceva.
Doamna consilier Suhov Anca
Nu, acela era doar pentru paleativă, nu cred că vorbim despre
acelaşi lucru.
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Pentru paleativă! Era foarte important, nu ştiu ce s-a mai întâmplat.
Doamna consilier Suhov Anca
Documentaţia de urbanism ştiu că s-a aprobat, nu ştiu în ce fază de
proiect mai este.
Domnul primar Hogea Constantin
Unde era, domnul consilier?
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
La Cimex.
Doamna consilier Suhov Anca
La Cimex în spate. Era un proiect privat, care viza un centru de
îngrijire paleativă.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Da, am avut proiect de hotărâre şi am şi aprobat!
Doamna consilier Suhov Anca
Nu ştiu dacă s-a obţinut autorizaţia de construire.
Domnul primar Hogea Constantin
Si Cimex-ul e de vânzare, s-a închis şi acolo!
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Acum, ştiţi că există două asemenea locaţii în municipiul Tulcea,
una este Pensiunea Dobrogeană şi este privat, înţeleg că şi acolo e
concurenţă vizavi de solicitări şi a doua este cea de pe Mircea Vodă, care
este gestionată de către Consiliul Judeţean.
Ca să achiziţionăm imobile, nu putem pentru că suntem interzişi de
lege. Nu putem să facem achiziţii de genul ăsta. In schimb, avem terenul
care este al nostru, trebuie să identificăm sursa de finanţare, sperăm noi, din
proiecte de finanţare altele decât din bugetul local. Cum a trecut fiecare
dintre dumneavoastră printr-o situaţie delicată de genul acesta, am trecut şi
eu! Aşa că cunosc şi ştiu ce înseamnă!
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Vizavi de acest proiect care este în discuţie, vizavi de ambulanţa
socială este mai mult decât salutar pentru municipiul Tulcea şi chiar pentru
judeţul Tulcea, este un proiect bine venit, în primul rând se adresează unor
persoane vulnerabile, în al doilea rând, foarte important, degrevează de
aceste sarcini ale acestor persoane, care au nevoie atât de ajutor medical,
de ajutor social şi care de foarte multe ori încarcă lista misiunilor de la
urgenţa prespitalicească, adică lista misiunilor de urgenţă.
Această ambulanţă socială – eu am ridicat problema în comisie şi
doamna director a detaliat care este rolul acestei ambulanţe sociale şi am
concluzionat că are un mare rol şi chiar aş ruga-o pe doamna director să
reia această discuţie, ca să vedem care este acest rol şi ce impact foarte bun
poate să aibă asupra populaţiei în vârstă din Tulcea şi din judeţ.
Doamna Zibileanu Ştefania – director Direcţia de Asistenţă şi
Protecţie Socială
Ambulanţa socială este un serviciu nou, un serviciu inovativ şi nou
pentru municipiul Tulcea. Se adresează persoanelor vârstnice, prin proiect
sunt un număr de 145 de persoane vârstnice, dar cu siguranţă în cei 3 ani
numărul va fi mult mai mare.
Prin proiect se ia o ambulanţă dotată minimal din punct de vedere
medical, care va deservi persoanele vârstnice, le va duce la solicitarea lor
către cabinetele medicale ale medicilor de familie, ale medicilor de
specialitate, în funcţie de afecţiunea pe care o au.
Salvarea va fi dotată cu testere pentru glicemie, cu tensiometre,
aparate de urgenţă până la cazul unei întâmplări nefericite, dar încă o dată,
nu se intervine strict pe urgenţă medicală, ci pe urgenţă socială în cazul
persoanelor vârstnice vulnerabile.
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Vor fi angajate trei asistente sociale cu program de 4 ore,
activitatea va fi pe timp de zi până seara la ora 20, în afară de zilele de
sâmbătă şi duminică.
Mi-aş fi dorit să fie un program permanent al acestei ambulanţe
sociale, din păcate bugetul proiectului nu ne-a permis acest lucru, pentru că
aveam nevoie la un program non-stop de patru asistente medicale cu normă
întreagă şi patru şoferi. Asta depăşea bugetul maxim al proiectului, de 600
mii euro.
Sperăm să fie în primul rând câştigat acest proiect şi în al doilea
rând să fie un proiect binevenit pentru nevoile populaţiei în vârstă din
municipiul Tulcea.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Salariile acestor persoane ce vor fi angajate urmare proiectului,
asistentele şi şoferii vor fi asigurate din proiect? Şi pe ce perioadă?
Doamna Zibileanu Ştefania – director Direcţia de Asistenţă şi
Protecţie Socială
Da, pentru o perioadă de 30 de luni, pentru că proiectul se
implementează pe 36 de luni, pe 3 ani, primele 6 luni sunt dedicate
procedurilor de achiziţie, licenţierii noului serviciu şi întocmirii
documentaţiilor, instrumentelor de lucru pentru acest nou serviciu social.
După cele 6 luni, începe efectiv furnizarea serviciului timp de 30 de
luni. Deci tot personalul va fi angajat pe perioada de desfăşurare a
activităţii.
Trebuie să respectăm legislaţia în vigoare chiar dacă salarizarea
este pe proiect, este adevărat, sunt anumite cuantumuri de care trebuie să
ţinem cont şi în cadrul ghidurilor solicitantului, iar nu că ar fi depăşit, era
aproape de 600 mii euro, ceea ce salariile nu ne-ar fi permis să facem şi alte
achiziţii. Achiziţii însemnând chiar salvarea care este destul de costisitoare.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Mă gândeam dacă există posibilitatea ca asistentele şi şoferii să nu
fie plătiţi prin proiect.
Doamna Zibileanu Ştefania – director Direcţia de Asistenţă şi
Protecţie Socială
Normal că există această posibilitate să fie plătit serviciul din
bugetul local. Oricând se poate face acest lucru.
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Totuşi e foarte bine că programul care este între 8 dimineaţa şi 8
seara, cel puţin de luni până vineri este suficient şi mai ales în perioada de
iarnă.
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Domnul primar Hogea Constantin
Stimaţi colegi, haideţi să începem cu demersurile, să fie proiect
eligibil, să se implementeze şi după aceea vedem noi ce şoferi se mai poate
şi ce asistente, că aşa discutăm pe situaţii ipotetice. Haideţi să-l
implementăm, să fie funcţional.
Doamna consilier Suhov Anca
Dacă îmi daţi voie, la comisie noi ne-am întrebat ce se va întâmpla
după cele 30 de luni şi există, ne-a spus doamna director că ambulanţa aşa
cum este ea dotată cu toate hârtiile şi patalamalele în regulă să fie
achiziţionată de către Consiliul Local, pentru că e vorba de un leasing
operaţional şi dumnealor nu pot să o cumpere. Dar Consiliul Local o poate
achiziţiona şi poate să angajeze persoanele care au asigurat până atunci
activitatea ambulanţei. Se poate prelungi peste 30 de luni şi e începutul unui
proiect care poate fi preluat de Consiliul Local şi susţinut mai departe.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Mai sunt intervenţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.3, Proiect de hotărâre privind acordarea unei prestaţii
financiare excepţionale pentru copiii înscriși în programul Centrului de zi
“Aproape de tine” din cadrul Asociației Mâini Întinse.
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, supunem la vot proiectul de hotărâre.
8

Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.4, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea
energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 6, bloc 3, municipiul
Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.5, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea
energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 8, bloc 4, municipiul
Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
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Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.6, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea
energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, bloc 12 - Asociația
2000, municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.7, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea
energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc TAVS Municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Suhov Anca
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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 votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.8, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul „Modernizarea
infrastructurii corespunzătoare Colegiului Economic Delta Dunării din
Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnicoeconomici.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2 şi 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.9, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul proiectul
„Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri
Coandă, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor
tehnico-economici.
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Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 - aviz favorabil, cu o rugăminte către doamna
director, dacă poate să ne pună pe toţi la curent, am discutat în comisie, dar
să ne pună la curent cum stăm cu aceste proiect de eficientizare atât pe
clădirile publice, cât şi cele de la blocuri. După ce se iau avizele.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna Marinov Gabriela – director Direcţia Management
Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă
Noi avem în pregătire de o lună de zile 15 proiecte de eficientizare,
şase dintre ele de eficientizare a locuinţelor, deci din domeniul rezidenţial şi
opt din domeniul public. Un alt proiect pe care l-am depus se referă la
achiziţionarea celor 24 de autobuze.
Deci în decurs de două luni aceste cereri de finanţare – realizarea
lor este următoarea:
Pentru blocuri s-au depus din cele şase cereri de finanţare două, am
aprobat astăzi documentaţia pentru celelalte patru şi se vor depune până pe
10 septembrie şase astfel de proiecte.
Unul este de o complexitate mai mare, înseamnă nouă blocuri, iar
celelalte cinci cereri sunt de câte un bloc.
Celelalte proiecte care vizează domeniul public, printre care şi
sediul Primăriei, celelalte opt se referă la sediul Primăriei – care a fost
depus şi încă şapte proiecte care sunt în pregătire. Pentru două avem astăzi
documentaţia tehnico-economică şi pentru celelalte cinci urmează. Acestea
se vor depune pe 21 octombrie, mai avem timp suficient.
Deci sunt 14 proiecte practic de eficientizare publică şi rezidenţială
şi celălalt pentru autobuze şi stadiul lor este aşa cum v-am spus, patru
depuse deja, încă patru în următoarea lună şi apoi încă şapte până la 21
octombrie.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Mulţumim!
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
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Impotrivă?
Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.10, Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocoluluicadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și
transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii
Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile
municipale care se va încheia cu organizaţiile care implementează
obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 2 şi 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil, dar modul cum aţi citit
dumneavoastră materialul pe care îl avem noi prezentat nu este chiar aşa.
Art.1:Se aprobă Protocolul-cadru privind aprobarea Protocolului cadru
pentru acoperirea costurilor... Cred că aici este o dublură, cel puţin aşa am
văzut noi la comisia economică şi nu ştiu la comisia juridică. Deci citesc: Se
aprobă Protocolul-cadru privind aprobarea Protocolului cadru pentru
acoperirea costurilor... Cred că în mod corect era: Se aprobă Protocolulcadru pentru acoperirea... Sunt câteva cuvinte în plus acolo!
Cred că art.1 ar trebui să fie rescris. Scoase acele cuvinte. Corect
ar fi: Se aprobă Protocolul-cadru pentru acoperirea costurilor...
Doamna consilier Pavel Viorica
Intre timp s-a rezolvat, am înţeles, pe hârtie.
Domnul consilier Ştefan Paul Ionuţ
Continuăm cu avizul comisiilor.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 - 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 votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
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Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.11, Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de
administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul
Tulcea pentru anul școlar 2019 – 2020.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 4 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Domnul consilier Ivanov Ioan
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Eu propun o rocadă cu doamna Litrin, Grădiniţa 3 şi Grădiniţa 18,
dacă se poate să fim, să spun aşa, invers, eu am mai fost la Grădiniţa 18 mai
mulţi ani, aş prefera să fiu acolo.
Domnul primar Hogea Constantin
Inainte de a supune la vot propunerea domnului consilier, aş ruga
să nominalizaţi iniţiatorul.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Iniţiator doamna consilier Vizauer Lavinia.
Domnul primar Hogea Constantin
Eu vreau să-i mulţumesc doamnei consilier pentru iniţierea acestui
proiect, pentru că până la urmă mai degrevează executivul de o anumită
sarcină, care este efectiv a Consiliului Local.
O mică remarcă voiam să fac, spune doamna consilier aici în
referatul de aprobare, „repartizarea consilierilor locali fiind făcută pe baza
unei comunicări verbale”. Ei, n-a fost chiar aşa! Mă rog, pentru emoţia
colectivă, merge. Intotdeauna s-a trimis şcolilor exact care este componenţa
membrilor şi şcolile au trimis consilierilor.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Eu personal nu am primit niciodată nici un înscris!
Domnul primar Hogea Constantin
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Deci încă o dată, au fost comunicări scrise. E în regulă, foarte
mulţumesc pentru iniţiativă.
Acum puteţi să faceţi orice rocadă, cu votul plenului Consiliului
Local.
Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre
La mine este o problemă, pentru că la Clubul Sportiv am contract
de plata cu ora.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Domnul Chistrugă ce liceu solicitaţi sau ce solicitaţi în schimb?
Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre
Eu am avut două şi anul trecut. Acum ar fi a treia.
Eu vă spun că este foarte greu să fim prezenţi la două. Graficul de
desfăşurare în şcoli este cam la aceeaşi oră.
Nu putem să fim prezenţi în acelaşi timp în două locuri.
- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege.
Doamna consilier Pavel Viorica
In momentul când vor apărea proiecte de hotărâre pentru clubul
respectiv, vă abţineţi de la vot, domnul consilier şi atunci totul este în
regulă.
Domnul primar Hogea Constantin
Atenţie, domnul consilier va face parte din Consiliul de
Administraţie al şcolii şi acolo s-ar putea să-i zică cineva: domnul inspector,
dumneata nu prea eşti compatibil cu ce decidem noi aici!
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Nu că s-ar putea, clar nu este compatibil!
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Merge domnul Ţiu în locul domnului Chistrugă şi domnul Chistrugă
în locul domnului Ţiu.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Vreţi la Liceul Cornăţeanu?
Deci domnul Chistrugă la Cornăţeanu.
Doamna consilier Pavel Viorica
Eu, de exemplu, la Liceul de Artă sunt dorită!
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Vă poate propune şcoala să fiţi reprezentantul şcolii în Consiliul de
Administraţie, este altceva, dar nu din partea Consiliului Local.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Şi aici văd că domnul Spunoaie apare la trei.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
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Toată lumea apare la trei: o şcoală, un liceu şi o grădiniţă.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Sunt şcoli în care consiliul de administraţie ar trebui să aibă doi
reprezentanţi ai Consiliului Local, altele trei reprezentanţi.
Domnul primar Hogea Constantin
Acum, prezenţa în consiliile de administraţie este o „miză”
extraordinară!
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Mai trebuie completat la Palatul Copiilor Tulcea. Cine doreşte, cine
cunoaşte activitatea de acolo. Doamna Pavel?
Doamna consilier Pavel Viorica
Dar ştiţi că m-aţi numit încă în patru?
Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre
Eu pot să mă duc la Palatul Copiilor, că tot conexă este activitatea.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Deci la Palatul Copiilor rămâne domnul Chistrugă şi la Clubul
Sportiv domnul Ţiu.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Eu eram la liceul Cornăţeanu.
- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege.
Domnul primar Hogea Constantin
Este bine ca fiecare amendament să fie supus nominal votului.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Supunem la vot primul amendament.
Doamna consilier Pavel Viorica
Care dintre ele?
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Primul: ca domnul Chistrugă să facă parte din Consiliul de
Administraţie de la Colegiul Agricol Nicolae Cornăţeanu, în locul domnului
Ţiu Gabriel.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Supunem la vot amendamentul.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi „pentru” a fost aprobat primul amendament.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
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Amendamentul doi: domnul consilier Ţiu să facă parte din Consiliul
de Administraţie de la Clubul Sportiv Şcolar Tulcea, în locul domnului
Chistrugă Corneliu Petre.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Supunem la vot amendamentul.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi „pentru” a fost aprobat cel de-al doilea amendament.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Al treilea amendament: domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre
să facă parte din Consiliul de Administraţie de la Palatul Copiilor Tulcea.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Supunem la vot amendamentul.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi „pentru” a fost aprobat al treilea amendament.
Mai sunt alte amendamente?
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
La Grădiniţa nr.18 eu, la Grădiniţa nr.3 doamna Litrin.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Deci un alt amendament: domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin să
facă parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit
nr.18 Tulcea, în locul doamnei Litrin Elisabeta, iar doamna Litrin Elisabeta
să facă parte din Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program
prelungit nr.3 Tulcea, în locul domnului Ţiu Dorin Gabriel.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Supunem la vot amendamentul.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi „pentru” a fost aprobat amendamentul.
Supunem votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma
modificată.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
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In unanimitate (cu 19 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a fost
adoptat.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Mai sunt alte probleme pentru şedinţa de astăzi?
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Mai am la Diverse, dacă mai este, am o propunere, profitând de
faptul că în Codul administrativ sunt aspecte lămuritoare, să completăm şi
comisia nr.3, o comisie care funcţionează cu doar doi consilieri locali, un
consilier local poate face parte din mai multe comisii, nu doar dintr-o
singură comisie, nu putem lăsa o comisie doar cu două persoane.
Şi atunci, ce coleg se sacrifică, măcar un coleg, să completăm şi
această comisie. Este comisia de servicii.
Domnul consilier Cezar Marin s-a oferit să se sacrifice.
Doamna Brudiu Maria – secretar al municipiului Tulcea
Este necesar proiect de hotărâre. Cine iniţiază proiectul?
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Am să-l iniţiez eu.
Doamna Brudiu Maria – secretar al municipiului Tulcea
Deci luna viitoare vom intra cu propunerea de completare a
comisiei nr.3.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Vă mulţumim frumos, domnilor consilieri, declar şedinţa închisă.
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