JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL
Incheiat astăzi, 25 iulie 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 dispoziţiile art.133 alin.(1),
alin (2) lit.a), alin.(3) lit.a) şi art.138, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziţia nr.
958/18 iulie 2019 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial
al Primăriei Municipiului Tulcea.
Sunt prezenţi 19 consilieri locali (din totalul de 20 consilieri locali
în funcţie).
Lipseşte motivat domnul consilier Drăniceanu Daniel.
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.
Preşedinte de şedinţă este în continuare domnul consilier Ştefan
Ionuţ Paul.
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Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul – preşedinte de şedinţă
Bună-ziua!
Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea de astăzi, 25 iulie 2019.
Pe ordinea de zi completată avem un număr de 29 puncte.
Dacă sunt şi alte propuneri pentru ordinea de zi?
Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost completată de executiv.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi „pentru”), ordinea de zi a fost
aprobată.
- Ordinea de zi supusă la vot este următoarea:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Tulcea din data de 27 iunie 2019.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019. Inițiator Primarul
Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu
Tulcea. Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a
autobuzului tip MAN, înmatriculat cu nr. TL–99–ABD, mijloc de transport
aflat în patrimoniul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”,
pentru transportul de persoane pe căi rutiere interne și internaționale.
Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare
separată, transport și sortare pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și
sticlă din deșeurile municipale. Inițiator Primarul Municipiului Tulcea,
dr.ing. Hogea Constantin
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare
a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „ Modernizarea infrastructurii
corespunzătoare Grădiniței cu Program prelungit nr. 12, Municipiul
Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici.
Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare
a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii
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corespunzătoare Colegiului Economic Delta Dunării din Muncipiul
Tulcea prin eficientizare energetică” 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 pentru 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
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare
a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „ Modernizarea sediului
Poliției Locale Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor
tehnico-economici. Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea
Constantin
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de
avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Modernizarea sediului
Primăriei Municipiului Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici.
Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de
avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Reabilitare energetică
clădire Liceul de Arte George Georgescu” și a indicatorilor tehnicoeconomici. Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea
Constantin
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de
avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „ Reabilitare energetică
clădire, Internat - Liceul Teoretic Grigore Moisil” și a indicatorilor
tehnico-economici. Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea
Constantin
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de
avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea
energetică a blocului de locuințe din str. Gării, nr. 14, bl. 7 - Municipiul
Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici. Inițiator Primarul
Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate
pentru obiectivul
“MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE
TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN
ACHIZIȚIONAREA
DE
VEHICULE
NEPOLUANTE
PENTRU
TRANSPORTUL PUBLIC“ și a indicatorilor tehnico-economici. Inițiator
Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate
pentru obiectivul “LTE PENTRU LOCUINȚE PENTRU TINERI
DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL A.N.L., STR. 1848,
MUNICIPIUL TULCEA“ şi a indicatorilor tehnico-economici. Inițiator
Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 85/20.04.2017 privind aprobarea
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul
“REABILITARE ŞI MODERNIZARE REŢEA APĂ STR. BACULUI ŞI STR.
VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnicoeconomici. Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea
Constantin
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 84/20.04.2017 privind aprobarea
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul
“REABILITARE ŞI MODERNIZARE REŢEA CANALIZARE STR.
BACULUI ŞI STR. VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA” şi a
indicatorilor tehnico-economici. Inițiator Primarul Municipiului Tulcea,
dr.ing. Hogea Constantin
18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei
6 – Sinteza programului de îmbunătățire a eficienței energetice, Secțiunea
Clădiri publice propuse pentru reabilitare termică a Programului de
îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 224
din 26.07.2018. Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea
Constantin
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 167/25.05.2018 privind însușirea
rapoartelor de evaluare și a efectuarii schimbului de imobile între
Municipiul Tulcea și S.C. Vard Tulcea S.A.. Inițiator Primarul
Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
20. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al
municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 326 mp, situat în
Municipiul Tulcea, str. Urzicii, nr. 16A și concesionarea prin încredințare
directă a diferenței în suprafață de 51,00 mp, teren situat în Tulcea, str.
Urzicii nr. 16A în favoarea numiților Petrea Angelica și Petrea Cătălin.
Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
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21. Proiect de hotărâre privind închirierea unor loturi de teren
situate în zona Lac Ciuperca și Orășelul Copiilor, aparținând domeniului
public al municipiului Tulcea, în vederea desfășurării evenimentelor
organizate de zilele municipiului. Inițiator Primarul Municipiului Tulcea,
dr.ing. Hogea Constantin
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de
concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul
Tulcea, Județul Tulcea, nr. 1/24.11.2003, încheiat cu societatea Tulcea Gaz
S.A., prin Actul Adițional nr. 3. Inițiator Primarul Municipiului Tulcea,
dr.ing. Hogea Constantin
23. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local
al Municipiului Tulcea pentru desfășurarea activității de prestări servicii
funerare de către firma CASA NICULESCU – SERVICII FUNERARE
S.R.L, cu sediul social în municipiul Constanţa, str. Cibinului, nr. 18,
județul Constanţa, având C.U.I. 14940724, pentru punctul de lucru situat
în municipiul Tulcea, str. Eternității nr. 1, județul Tulcea. Inițiator
Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
24. 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.
Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 33/28.02.2019 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINŢE”, extravilan municipiul
Tulcea, T 67, P 2035, numere cadastrale 7011, 7012, 7013, Tulcea, a
Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a
suprafeţei de 6.000,00 mp prin extinderea intravilanului municipiului
Tulcea. Inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 15/30.01.2019 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SERVICE AUTO”, intravilan, Șoseaua
Barajului, nr. 36, număr cadastral 34693, număr cadastral vechi 5012/2,
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Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. Inițiator Primarul
Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
27. Raport privind activitatea asistenților personali în semestrul I
al anului 2019.
28.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Stadionului Delta, situat în
Tulcea, str.Tineretului nr.2, anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr.72/30.03.2016, modificată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.250/28.11.2017. Inițiator
Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
29. Diverse
Intrăm în ordinea de zi.
Punctul nr.1, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 iunie 2019.
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
In unanimitate (cu 19 voturi „pentru”) procesul-verbal a fost
aprobat.
Punctul nr.2, 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.
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?
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Pentru că aici intră şi investiţiile pe anul în curs, o să rugăm
colegii de la executiv să informeze Consiliul Local şi cu stadiul investiţiilor
pentru anul în curs.
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Pentru că la una dintre anexe este bugetul Gospodăriei Comunale,
rugăm pe cineva să ne spună stadiul dezinsecţiilor şi dezinfecţiilor pe anul
în curs, pentru că aşa cum aţi văzut şi în spaţiul public, sunt mai multe
nemulţumiri.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Până la şedinţa următoare, vreau totuşi să o rog pe doamna
director economic să ne prezinte un pic această rectificare bugetară.
Inţeleg că la comisie dânsa nu a fost, este adevărat, a fost un
salariat din cadrul Direcţiei Economice, dar poate primim mai multe
lămuriri.
Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică
Se rectifică bugetul local cu suma de 8.271 mii, faţă de previziunea
iniţială avem încasări suplimentare la impozitele şi taxele pe proprietate,
taxe pe utilizare bunuri şi diverse venituri, sumele încasate suplimentar sau distribuit pentru acoperirea cheltuielilor aferente trimestrului III pentru
următoarele capitole bugetare:
Capitolul 65.02, Invăţământ – cheltuieli de
capital se
suplimentează cu suma de 1006 mii, pentru Capitolul 67.02 Cultură,
recreere şi religie, titlul cheltuieli materiale se suplimentează cu suma de
910 mii pentru întreţinere zone verzi, Capitolul 70.02, Locuinţe servicii şi
dezvoltare publică – titlul Cheltuieli materiale se suplimentează cu suma
de 1100 mii lei, pentru întreţinere fântâni arteziene, întreţinere circulaţie
rutieră şi marcaje, întreţinere mobilier urban, reparaţii şi clădiri de
patrimoniu, reparaţii locuri de joacă pentru copii, ecarisaj şi alte lucrări
de întreţinere şi reparaţii. Capitolul 70.02 Locuinţe servicii şi dezvoltare
publică – titlul Subvenţii se suplimentează cu suma de 500 mii lei pentru
asigurarea subvenţiei Direcţiei Intreţinere şi Administrare Patrimoniu,
Capitolul Protecţia Mediului, titlul Cheltuieli materiale se suplimentează
cu suma de 1850 mii pentru salubrizare străzi, colectare, transport deşeuri
menajere, Capitolul combustibil şi energie – titlul Subvenţii se
suplimentează cu suma de 620 mii lei pentru acoperirea subvenţiei
acordată SC ENERGOTERM, Capitolul 84.02 Transporturi – titlul
subvenţii se suplimentează cu suma de 1200 mii lei pentru plata
compentaţiei SC TRANSPORT PUBLIC S.A., Capitolul 87 Alte acţiuni
economice – titlul Cheltuieli materiale se suplimentează cu suma de 1400
mii lei, suma aferentă externalizării serviciului de inventariere, măsurători,
intabulare domeniul public şi privat al municipiului Tulcea, această
externalizare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local
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nr.371/20.12.2018 şi pentru efectuarea Studiului de fundamentare, conform
cerinţelor Ordonanţei de Urgenţă 39/2018 privind parteneriatul public
privat pentru realizarea sistemului public centralizat de alimentare cu
energie termică în municipiul Tulcea pe termen mediu şi lung.
Mai avem la cap.51.02 Autorităţi executive – titlul Cheltuieli
materiale, se suplimentează cu suma de 231 mii şi se diminuează de la
titlul Cheltuieli de capital suma de 231 mii, datorită achiziţionării a 443 de
cabine şi urne de vot, care au valoare de inventar mai mică de 2.500 lei.
Iar la cap.65.02 Invăţământ – titlul Cheltuieli de capital se
diminuează cu suma de 315 mii, suma aferentă autorizaţiilor de
funcţionare ISU pentru grădiniţa cu program prelungit nr.2 şi 17 şi
procedura de achiziţie pentru aceste lucrări va fi iniţiată de centrele
bugetare respective, sumele repartizându-se în mod direct.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Profit de prezenţa dumneavoastră aici, este şi domnul Stănică de
la Poliţia Locală şi domnul director de la DIAP, este o investiţie care este
în curs de finalizare, mă refer la acel mult discutat, mediatizat în ultima
vreme teren de sport, de recreere din Cartierul E3 şi poate că ar fi bine să
prevedem o cameră de monitorizare în acea zonă. Nu e necesară numai
pentru terenul de sport, dar şi pentru siguranţa publică din acea zonă,
mulţi cetăţeni au solicitat acest lucru. Este o investiţie care va fi finalizată,
probabil într-o şedinţă de Consiliu Local viitoare va fi dat şi în
administrare acest bun, va intra în administrarea DIAP, consider că e
necesară pentru integritatea bunului, pentru siguranţa cetăţenilor din
zonă.
Doamna director Antonescu Alina
Noi avem trecute în buget camere video în sistemul municipal,
Direcţia Poliţie Locală, cinci bucăţi.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Acum nu ştiu dacă sunt suficiente şi una dintre ele poate fi montată
în acea zonă.
Domnul Constantin Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi
Administrare Patrimoniu
Putem repera o zonă cât mai înaltă, pentru a cuprinde şi locul
acela. Voi merge în zonă să vedem la faţa locului.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă mai sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Unanimitate.Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.
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.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.4, Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de
închiriere a autobuzului tip MAN, înmatriculat cu nr. TL–99–ABD, mijloc
de transport aflat în patrimoniul Ansamblului Artistic Profesionist
„Baladele Deltei”, pentru transportul de persoane pe căi rutiere interne și
internaționale.
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.
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Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul 5, Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de
colectare separată, transport și sortare pentru deșeurile de hârtie, metal,
plastic și sticlă din deșeurile municipale.
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.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
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 „ Modernizarea
infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu Program prelungit nr. 12,
Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnicoeconomici.
Sunt sesizate 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.
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Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 – aviz favorabil, doar cu două mici probleme: în
memoriu nu este menţionat că grădiniţa este în zonă de memorie urbană şi
nu sunt menţionate pe planşe culorile. Dar avizul este favorabil, cu
rugămintea comisiei de specialitate să urmărească rectificarea.
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 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 „Modernizarea
infrastructurii corespunzătoare Colegiului Economic Delta Dunării din
Muncipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnicoeconomici
Sunt sesizate 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 aceeaşi problemă privind
culorile.
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 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.8, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „ Modernizarea
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infrastructurii corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri Coandă Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnicoeconomici.
Sunt sesizate 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 problema culorilor.
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 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.9, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „ Modernizarea
sediului Poliției Locale Tulcea prin eficientizare energetică” și a
indicatorilor tehnico-economici.
Sunt sesizate 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, dar din discuţiile cu doamna
viceprimar înţeleg că proiectantul ştie că ne aflăm în zona de protecţie a
bisericii Sfântul Gheorghe, doar că a uitat să treacă în memoriu. Trebuie
prins în memoriu şi schimbată pagina.
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.
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Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației
de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Modernizarea
sediului Primăriei Municipiului Tulcea” și a indicatorilor tehnicoeconomici.
Sunt sesizate 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 laitmotivul culori.
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 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.11, Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul
„Reabilitare energetică clădire Liceul de Arte George Georgescu” și a
indicatorilor tehnico-economici.
Sunt sesizate 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 aceeaşi problemă.
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 la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.12, Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „
Reabilitare energetică clădire, Internat - Liceul Teoretic Grigore Moisil”
și a indicatorilor tehnico-economici.
Sunt sesizate 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, culori şi mai e o problemă privind
titulatura, să sperăm că nu vor fi probleme cu formularea titlului
proiectului.
Doamna Marinov Gabriela - director Direcţia Management
Proiecte cu finanţare nerambursabilă
S-a formulat astfel deoarece Liceul Teoretic „Grigore Moisil” este
compus din trei clădiri, internat, liceu şi cantină. Documentaţia tehnicoeconomică a fost realizată pentru clădirea liceului şi pentru internat.
- Nu se vorbeşte la microfon, nu se aude.
Doamna consilier Suhov Anca
Să sperăm că va fi bine.
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 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
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Punctul nr.13, Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul
„Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Gării, nr. 14, bl. 7
- Municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici.
Sunt sesizate 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 la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.14, Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul “MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE
TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN
ACHIZIȚIONAREA
DE
VEHICULE
NEPOLUANTE
PENTRU
TRANSPORTUL PUBLIC“ și a indicatorilor tehnico-economici.
Sunt sesizate 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. Avusesem aici o întrebare la care nu
am primit răspuns, poate s-a aflat între timp, câţi şoferi sunt pe schimb,
pentru că mi s-au părut uşor subdimensionate vestiarele.
Doamna Toma Andreea – Serviciul Management Proiecte cu
finanţare nerambursabilă
Sunt 20 pe schimb. Deci fizic ne trebuie 20.
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Doamna consilier Suhov Anca
Dacă sunt 20 e ok. Deci ele sunt dimensionate pentru până la 25.
- Nu se vorbeşte la microfon, nu se adude.
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 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.15, Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul “LTE PENTRU LOCUINȚE PENTRU
TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL A.N.L., STR.
1848, MUNICIPIUL TULCEA“ şi a indicatorilor tehnico-economici.
Sunt sesizate 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 la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.16, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 85/20.04.2017 privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru
obiectivul “REABILITARE ŞI MODERNIZARE REŢEA APĂ STR.
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BACULUI ŞI STR. VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA” şi a
indicatorilor tehnico-economici.
Sunt sesizate 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 la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.17, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 84/20.04.2017 privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru
obiectivul “REABILITARE ŞI MODERNIZARE REŢEA CANALIZARE STR.
BACULUI ŞI STR. VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA” şi a
indicatorilor tehnico-economici.
Sunt sesizate 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 la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
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Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.18, Proiect de hotărâre privind modificarea și
completarea Anexei 6 – Sinteza programului de îmbunătățire a eficienței
energetice, Secțiunea Clădiri publice propuse pentru reabilitare termică a
Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Tulcea,
Județul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Tulcea nr. 224 din 26.07.2018.
Sunt sesizate 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 singură rugăminte: în anexă,
pentru o abordare unitară poate prindem lângă Ambulanţa Tulcea şi
adresa Ambulanţei, str.Spitalului, nr...
Iar lângă str.Gavrilov Corneliu nr.120, pe care am înnebunit
căutând pe net să aflu despre ce este vorba, faptul că este sediul DGASP,
ca să avem o abordare unitară.
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 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.19, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 167/25.05.2018 privind
însușirea rapoartelor de evaluare și a efectuarii schimbului de imobile
între Municipiul Tulcea și S.C. Vard Tulcea S.A.
Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
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Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil, însă s-a discutat în comisie şi s-a
propus un amendament cu privire la un termen până la care se încheie în
formă autentică actul de schimb, pentru că am sesizat că e mai bine de un
an de când au fost întocmite, însuşite rapoartele de evaluare, de când s-a
aprobat schimbul şi actul de schimb nu a fost perfectat. De aceea în
comisie s-a propus, pentru că şi aceste rapoarte de evaluare se spune că au
o anumită durată de valabilitate, ca actul în formă autentică privind
schimbul de imobile să se încheie până la data de 31 decembrie 2019.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii.
Dacă nu sunt, supunem la vot amendamentul.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Unanimitate.Cu 19 voturi “pentru” amendamentul a fost aprobat
Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.20, Proiect de hotărâre privind inventarierea în
domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 326 mp,
situat în Municipiul Tulcea, str. Urzicii, nr. 16A și concesionarea prin
încredințare directă a diferenței în suprafață de 51,00 mp, teren situat în
Tulcea, str. Urzicii nr. 16A în favoarea numiților Petrea Angelica și Petrea
Cătălin.
Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil, cu menţiunea că nu voi participa
nici la dezbateri şi nici la vot la acest punct.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii.
Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Situaţia votului:
NR.

NUMELE ŞI

CRT.

PRENUMELE

1.
2.

Ardeleanu Daria
Chistrugă Corneliu-Petre

VOTUL
Pentru
Pentru

3.

Ciureanu Constantin

Pentru

4.

Frandeş Claudia Alina

Pentru

5.

Ivanov Ioan

Pentru

6.

Litrin Elisabeta

Pentru

7.

Luca Andaluzia

Pentru

8.

Marin Cezar-George

Pentru

9.

Marinescu Petre

Pentru

10.

Mergeani Ana Elena

Pentru

11.

Pavel Viorica

Pentru

12.

Spunoae Ionuţ

Pentru

13.

Suhov Anca

Pentru

14.

Şacu Stere

Pentru

15.

Ştefan Ionuţ-Paul

Pentru

16.

Teodorescu Mircea

Pentru

17.

Ţiu Gabriel Dorin

Pentru
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Vâlcu Dumitru

Pentru

19.

Vizauer Lavinia

Nu participă la vot

Punctul nr.21, Proiect de hotărâre privind închirierea unor loturi
de teren situate în zona Lac Ciuperca și Orășelul Copiilor, aparținând
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domeniului public al municipiului Tulcea, în vederea desfășurării
evenimentelor organizate de zilele municipiului.
Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Am un amendament, am propus ca la art.3 să fie introdus alineatul
2, care va avea următorul conţinut: Procedura efectivă de atribuire a
loturilor şi termenele de depunere a solicitărilor se vor stabili de către
Direcţia Intreţinere şi Administrare Patrimoniu.
Pentru că nu se specifică nimic în proiectul de hotărâre cine se
ocupă efectiv de toată procedura aceasta de atribuire a loturilor şi, de
asemenea, un alineat 3: In situaţia în care numărul solicitărilor depuse în
termenul stabilit de DIAP este mai mare decât numărul loturilor stabilite
cu această destinaţie, atribuirea se va face urmare a negocierii pe baza
ofertei de preţ cea mai avantajoasă, dar nu mai puţin decât tariful minim
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tulcea.
In situaţia în care se stabileşte un termen limită de depunere a
ofertelor şi avem, să zicem cu una, două, trei oferte mai mari decât
numărul loturilor, să se procedeze la această negociere.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supunem la vot amendamentul.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Unanimitate. Cu 19 voturi “pentru” a fost aprobat amendamentul.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Unanimitate.Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Punctul nr.22, Proiect de hotărâre privind modificarea
Contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale
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în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, nr. 1/24.11.2003, încheiat cu
societatea Tulcea Gaz S.A., prin Actul Adițional nr. 3.
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. Si aici avem un amendament, este
amendamentul comisiei, la art.2 să se introducă un nou alineat cu
următorul conţinut: Incepând cu data aprobării prezentei hotărâri, se
revocă art.2 din HCL nr.369/20.12.2018.
Este vorba de acel articol prin care se aproba contractul de
delegare a gestiunii. Atât timp cât mergem pe un act adiţional, să revocăm
acel contract pe care l-am aprobat prin acea hotărâre de Consiliu Local.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supunem la vot amendamentul.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Unanimitate. Cu 19 voturi “pentru” a fost aprobat amendamentul.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Unanimitate.Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre
completat a fost aprobat.
Punctul nr.23, Proiect de hotărâre privind emiterea avizului
Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru desfășurarea activității de
prestări servicii funerare de către firma CASA NICULESCU – SERVICII
FUNERARE S.R.L, cu sediul social în municipiul Constanţa, str. Cibinului,
nr. 18, județul Constanţa, având C.U.I. 14940724, pentru punctul de lucru
situat în municipiul Tulcea, str. Eternității nr. 1, județul Tulcea.
Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr. 3 și 5.
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Vă rog să prezentați avizele.
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 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul 24. 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.
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.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii.
Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
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Punctul nr.25, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 33/28.02.2019 privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINŢE”,
extravilan municipiul Tulcea, T 67, P 2035, numere cadastrale 7011, 7012,
7013, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea
în intravilan a suprafeţei de 6.000,00 mp prin extinderea intravilanului
municipiului Tulcea.
Sunt sesizate 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 cu un amendament, care a fost
discutat şi cu colegii din comisia juridică, îi las pe ei să-l prezinte, pentru
că este mai mult de competenţa lor.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil cu amendament, în sensul de a nu se
lăsa nereglementată situaţia suprafeţei de 347 mp, care conform PUZ-ului
are destinaţia de cale de acces. De aceea este necesar să se menţină acel
alineat 4, dar în altă formă, respectiv: Terenul în suprafaţă de 347 mp
compus din 193 mp din suprafaţa totală a numărului casastral 7011, din
45,00 mp din suprafaţa totală a numărului cadastral 7012 şi din 137,00 mp
din suprafaţa totală a numărului cadastral 7013 va primi funcţiunea de căi
de acces, urmând ca ulterior să se procedeze la reglementarea juridică a
regimului de proprietate ca parte a străzii adiacente (str.Fagului) pentru
realizarea gabaritului normal.
E vorba de o suprafaţă de teren care prin PUZ s-a prevăzut să
intre în componenţa străzii respective pentru a-i da lăţimea necesară unui
drum public.
S-a scos acea sintagmă de donaţie, ca să nu mai existe discuţii cu
alte instituţii, deşi ea a fost o procedură şi în alte hotărâri de Consiliu
Local, s-a prevăzut această modalitate de transfer de proprietate a
suprafeţelor de teren necesare căilor de acces.
Dar nu poate să rămână nereglementată această suprafaţă de 347
mp.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă sunt discuţii?
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Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, o singură intervenţie
legată de această chestiune!
A trebuit să refacem cumva acest proiect de hotărâre de Consiliu
Local, pentru că s-a considerat că nu putem să obligăm proprietarul să
doneze.
Este o discuţie mai lungă şi aş vrea să fie foarte clar: eu ştiu şi
ştim toţi, câţi jurişti, atâtea păreri!
Lucrurile sunt în felul următor: orice PUZ pe care îl aprobăm şi
aici Anca Suhov dă din cap şi ştie de ce dă, deci aceste PUZ-uri sunt, din
câte înţeleg şi eu, nişte lucrări în care se prevede ce se va face cu o
anumită parcelă de teren, care este sau nu lotizată.
Trebuie să înţeleagă domnii iniţiatori ai acestor PUZ-uri că nu pot
lăsa chestiunea căilor de acces nerezolvată, pentru că atunci o să ajungem
cu situaţia pe care executivul o ştie foarte bine din lotizare şi din alte
terenuri, în care oamenii nu sunt dispuşi – pentru că românul are simţul
proprietăţii şi este corect – oamenii nu sunt dispuşi după ce li se aprobă şi
după ce cumpără 500 mp cu 30 mii euro să lase pentru calea de acces 30
mp sau 50 mp, pentru că îşi fac nişte calcule economice: eu am dat pentru
bucata aia 5000 euro, pe mine cine mă despăgubeşte?
Evident, Primăria nu are bani şi nu este interesată, omul pe de
altă parte el vrea să ştie pe unde trece şi-i trebuie strada şi atunci trebuie
să se înţeleagă că ăsta nu este un moft nici al juristului Vizauer, Mergeani
sau Frandeş, nici al comisiei de urbanism, al Ancăi Suhov, este o chestiune
care trebuie reglementată încă din acel moment şi ca regulă generală, vă
rugăm frumos să înţeleagă domnii arhitecţi, să înţeleagă cei de la Serviciul
Urbanism că nu vom mai ignora lucrurile astea, pentru că este normal ca
în momentul în care faci şi construieşti, să ştii că este şi loc pentru o
stradă.
Că vrei, că nu vrei, că îţi place-că nu-ţi place, că-ţi convine - că
nu-ţi convine, trebuie să ştii că trebuie să dai din terenul tău dacă nu poţi
din altă parte, ca să faci acolo infrastructură!
Repet: nu este un moft, nu facem noi pentru că vrem noi şi n-am
prevăzut noi, pentru că am vrut noi ca o parte din terenurile care sunt
cumpărate, oamenii trebuie să le dea pentru aceste străzi. Pentru că
oamenii zic: nu dau, domnule, este proprietatea mea şi eu am plătit pentru
ea.
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Acesta este motivul pentru care în continuare, în această hotărâre
suprafaţa de 347 mp trebuie să fie reglementată cu această destinaţie! Că
place – că nu-i place cuiva, trebuie să înţeleagă că asta este regula de
urbanism măcar, dacă nu regula juridică!
Vă mulţumesc!
Doamna consilier Suhov Anca
Dacă îmi dai voie să te completez, domnul Marcel Pavel, colegul
meu şi vicepreşedinte al Ordinului Arhitecţilor filiala Dobrogea are o
vorbă: legea urbanismului este singura lege împotriva drepturilor omului
şi dacă nu o respectăm, dreptul individual ajunge să ne ducă la o sufocare
a dreptului public şi a convieţuirii în condiţii normale într-un oraş.
Aşa că e normal ca documentaţiile de urbanism să impună reguli,
pentru că de asta se fac.
Domnul primar Hogea Constantin
Dacă îmi permiteţi, la ce lotizare faceţi referire, doamna
consilier?
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Domnule primar, ştiu că există nişte discuţii legate de căile de
acces într-o anumită zonă în care s-au concesionat terenuri şi în care
oamenii nu sunt dispuşi să lase pentru cale de acces. Nu mă întrebaţi pe
mine, pentru că nu ştiu în mod concret!
Cred că ştie doamna secretar mai bine, nu este vorba de noua
lotizare de pe Mesteceni, este vorba de prima lotizare a terenurilor din
cartierul acela unde s-au construit casele.
Ideea este că au fost şi nişte probleme şi ştiu că au fost litigii în
instanţă! Cine vrea să mă contrazică, să mă contrazică, dar eu ştiu că au
fost litigii în instanţă pe subiectul că oamenii nu înţelegeau că trebuie să-şi
lase 5 m sau 7 m în faţa porţii!
Poate greşesc eu!
Domnul primar Hogea Constantin
O situaţie, să spunem, care confirmă zicerea doamnei consilier,
din cunoştinţa mea, o avem doar în cartierul Vărărăie-Baltă, unde întradevăr, şi datorită modului în care unii dintre cetăţenii de acolo au intrat
în posesia unor loturi, pe chitanţă de mână, pe declaraţii verbale, întradevăr există această problemă în care mulţi dintre ei şi-au mutat
gardurile aşa cum au crezut de cuviinţă şi de la lăţimea unor străzi de 7 - 8
m, s-a ajuns la un gen de cotloneală de 3 - 4 m, unde evident că nu se poate
promova nici o investiţie publică.
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Tocmai de aceea, noi acolo am comandat un plan urbanistic zonal,
am avut o rundă de discuţii cu cei din Vărărie-Baltă chiar acum câteva
zile, în ideea de a reglementa şi de a disciplina acolo tot ce înseamnă acel
cartier, până la urmă e un cartier al oraşului acolo, chiar dacă este fără
nişte utilităţi obligatorii pentru bunul trai şi sper că oamenii au înţeles că
acolo nu putem promova nici un fel de investiţie publică, gen iluminat
stradal, apă-canalizare, gaz sau mă rog, ce va fi în timp, dacă nu există o
situaţie foarte clară a infrastructurii rutiere, respectând legea în vigoare,
evident.
In rest, şi după cum ştiţi şi foarte bine, orice teren al oricărui
privat sau grup de persoane fizice sau ce or fi şi care promovează un
demers în cadrul Consiliului Local, este însoţit de un Plan de Urbanism
Zonal care trasează foarte clar ceea ce înseamnă infrastructura rutieră şi
ce nu, iar bănuiesc că şi vânzarea acestor loturi, că aici apare problema,
către terţi, trebuie să respecte acel PUZ şi omul să ştie că doar atât
cumpără, 500 mp, iar beneficiarul iniţial al acestui teren să ştie că o parte
din acel teren, poate 30 – 35% va trebui să fie cedat Consiliului Local, cu
statutul de domeniu public, deci infrastructură stradală, ca să se poată
promova o investiţie publică.
Am crezut că doamna consilier ştie câteva exemple concrete, că
ne-ar fi ajutat, dar problema de fond într-adevăr există, dar ca şi discuţie
în timp, avem această problemă acum în lotizare, unde într-adevăr acolo
casele nu s-au construit pe un PUZ iniţial, a fost acceptată cumva acea
devălmăşie acolo de către autorităţile publice locale începând de acum
vreo 25 de ani, din considerente sociale, umanitare sau cum doriţi, fiecare
care a venit acolo a venit din tot felul de motive şi acum încercăm să
reglementăm acea situaţie.
Mulţumesc!
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Mai sunt discuţii?
Dacă nu sunt, supunem la vot amendamentul.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 18 voturi “pentru” a fost aprobat amendamentul.
Situaţia votului:
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NR.

NUMELE ŞI

CRT.

PRENUMELE

1.
2.

Ardeleanu Daria
Chistrugă Corneliu-Petre

VOTUL
Pentru
Pentru

3.

Ciureanu Constantin

Pentru

4.

Frandeş Claudia Alina

Pentru

5.

Ivanov Ioan

Pentru

6.

Litrin Elisabeta

Pentru

7.

Luca Andaluzia

Lipsă de la vot

8.

Marin Cezar-George

Pentru

9.

Marinescu Petre

Pentru

10.

Mergeani Ana Elena

Pentru

11.

Pavel Viorica

Pentru

12.

Spunoae Ionuţ

Pentru

13.

Suhov Anca

Pentru

14.

Şacu Stere

Pentru

15.

Ştefan Ionuţ-Paul

Pentru

16.

Teodorescu Mircea

Pentru

17.

Ţiu Gabriel Dorin

Pentru

18

Vâlcu Dumitru

Pentru

19.

Vizauer Lavinia

Pentru

Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Situaţia votului:
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NR.

NUMELE ŞI

CRT.

PRENUMELE

1.
2.

Ardeleanu Daria
Chistrugă Corneliu-Petre

VOTUL
Pentru
Pentru

3.

Ciureanu Constantin

Pentru

4.

Frandeş Claudia Alina

Pentru

5.

Ivanov Ioan

Pentru

6.

Litrin Elisabeta

Pentru

7.

Luca Andaluzia

Pentru

8.

Marin Cezar-George

Pentru

9.

Marinescu Petre

Pentru

10.

Mergeani Ana Elena

Pentru

11.

Pavel Viorica

Pentru

12.

Spunoae Ionuţ

Pentru

13.

Suhov Anca

Abţinere

14.

Şacu Stere

Pentru

15.

Ştefan Ionuţ-Paul

Pentru

16.

Teodorescu Mircea

Pentru

17.

Ţiu Gabriel Dorin

Pentru

18

Vâlcu Dumitru

Pentru

19.

Vizauer Lavinia

Pentru

Punctul nr.26, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 15/30.01.2019 privind
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SERVICE AUTO”,
intravilan, Șoseaua Barajului, nr. 36, număr cadastral 34693, număr
cadastral vechi 5012/2, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism
aferent.
Sunt sesizate 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 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Punctul nr.27, Raport privind activitatea asistenților personali în
semestrul I al anului 2019.
Sunt discuţii pe marginea raportului?
Nu sunt.
Luăm în discuţie punctul 29, Proiect de hotărâre privind
modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Stadionului Delta, situat în Tulcea, str.Tineretului nr.2, anexa nr.1 la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.72/30.03.2016,
modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr.250/28.11.2017.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 4, 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.
Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Impotrivă?
Abţineri?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Luăm în discuţie punctul nr.29, Diverse.
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Avem la mapă petiţia domnului Stelea Liviu Marian,
nr.18/11.07.2019.
Dacă sunt discuţii pe această temă.
Nu sunt.
Următorul punct la Diverse, adresa Societăţii Transport Public
S.A. nr.21920/18.07.2019.
Dacă sunt discuţii?
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Practic nu este o adresă, este o prezentare a activităţii STP-ului
pentru anul trecut, chiar dacă este prezentată o situaţie economică, este
arhicunoscut din mai multe discuţii purtate în Consiliul Local, inclusiv la
aprobarea bugetului pentru anul în curs se cunoştea rezultatul negativ
financiar de 1,4 milioane, la 11 milioane cheltuieli, adică aproape 15%,
sperăm ca situaţia să fie mai bună în anii următori, practic după ce am
parcurs materialul am constatat că materialul e bun, dar întotdeauna un
material bun arată doar jumătatea de adevăr care îi convine celui care l-a
întocmit şi eu cel puţin mi-aş fi dorit să văd şi îi solicit domnului director
ca în următorul Consiliu Local să vină cu o completare la acest material,
îndeplinirea criteriilor de performanţă pentru anul trecut şi una dintre cele
mai sensibile probleme ale STP-ului era un proces pe care l-a avut cu
Curtea de Conturi, nu ştim stadiul procesului.
Pentru asta îl rog să ne explice în ce stadiu se află procesul
respectiv şi ştim că de mai multe ori Curtea de Conturi a cerut STP-ului un
program de conformare cu unele măsuri solicitate de aceasta, fapt care nu
are nicio legătură cu procesul în sine şi cu contestaţia dânşilor. Era pur şi
simplu un plan de conformare al unei autorităţi a statului român.
In următorul Consiliu Local, alături de materialul de completare
la acest raport, va trebui să ne prezinte şi stadiul de implementare a
măsurilor precizate de Curtea de Conturi.
Şi îl rog să ne spună totuşi stadiul procesului, s-a terminat, nu s-a
terminat…
Domnul Bălan Lucian – director S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.
Noi am implementat toate măsurile solicitate de Curtea de Conturi
şi o să aveţi data viitoare la mapă materialul pe care l-aţi cerut.
Cu privire la faptul că e incomplet materialul pe care l-am
prezentat astăzi, trebuie să înţelegeţi că am primit solicitarea pe 17 la ora
15, pe 18 am depus materialul, dar data viitoare.
31

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
A fost pur şi simplu o omisiune intenţionată, în raportul membrilor
Consiliului de Administraţie sunt trecute...
Domnul Bălan Lucian – director S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A
...Realizările. In regulă! O să vă prezentăm la următorul Consiliu
şi materialul legat de îndeplinirea criteriilor de performanţă.
Cât priveşte procesul cu Curtea de Conturi, el încă nu s-a încheiat,
nu avem încă o soluţie definitivă.
Despre măsurile impuse de Curtea de Conturi o să aveţi un
material în luna august sau la proxima şedinţă.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Mulţumim, domnul director.
Tot la „Diverse” avem adresa Direcţiei Intreţinere şi Administrare
Patrimoniu nr.9869/18.07.2019.
Sunt discuţii? Se invocă timpul scurt...
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Am înţeles, timpul scurt, Societatea de Transport Public a
prezentat o parte din materiale, bun, fiind o zi, este adevărat că este
depusă cu întârziere de către noi această adresă, o să acceptăm ca în
următoarea şedinţă de Consiliu Local să fie prezentate materialele pe care
le-am solicitat.
Dacă acestea ar fi fost întocmite aşa cum prevedeau şi dispoziţiile
Legii 215 şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DIAP, nu
ajungeam aici, însă eu cel puţin insist pe acel Regulament de Organizare şi
Funcţionare al direcţiei, pentru că am avut numeroase hotărâri de Consiliu
Local din 2012 până la acest moment care au dus la modificări şi acel
regulament trebuia actualizat, adaptat, adus la zi şi pe modificările
legislative, şi pe modificările de activitate, s-au preluat activităţi noi
ş.a.m.d. şi de fiecare dată la şedinţa de Consiliu sau de comisie s-a afirmat
că în şedinţa viitoare sau cât mai curând vor intra cu acest Regulament de
Organizare şi Funcţionare.
Acum a venit şi Codul Administrativ cu reglementări noi, astfel
încât zic eu că acel regulament ar trebui să intre cât mai curând în şedinţa
de Consiliu Local.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Mulţumesc, doamna consilier, dacă mai sunt înscrieri la cuvânt?
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Doamna consilier Suhov Anca
Aş fi vrut doar să citesc adresa către DIAP-ului, aşa cum a fost ea
formulată:
Grupul consilierilor locali PSD din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Tulcea solicită ca directorul Direcţiei Intreţinere şi
Administrare Patrimoniu să prezinte, în prima şedinţă ordinară a
Consiliului Local Tulcea un Raport de activitate, indicatorii de
performanţă şi gradul de îndeplinire a acestora, aşa cum este stipulat în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DIAP, aprobat prin HCL
nr.111/2012.
De asemenea, solicităm ca directorul DIAP să precizeze stadiul
realizării inventarierii anuale, stadiul elaborării ROF, având în vedere
hotărârile Consiliului Local prin care s-au adus modificări şi completări,
precum şi fişele de evaluare pentru anii 2018, 2017 şi 2016.
Dacă la toate celelalte să zicem că am putea înţelege că era vorba
de o analiză şi de o pregătire a materialului, în ceea ce priveşte fişele de
evaluare pentru anii 2018, 2017, 2016 ne-am fi aşteptat să le aibă pe raft
în fişet, să le ia de acolo, să facă o copie şi să ni le dea! Fiindcă nu
înţelegem atitudinea dumnealui de a nu depune absolut nimic!
Domnul primar Hogea Constantin
Vreau să salut prezenţa în sală a domnului Petcu Marcel,
preşedintele Asociaţiei Scriitorilor, domnului Victor Baumann şi domnului
profesor Bucur, prezenţa dânşilor aici este explicabilă şi uşor de anticipat,
ştiţi că am supus plenului Consiliului Local un proiect de intenţie, dacă îmi
este permis să spun aşa, legat de repartizarea unui spaţiu, având ca şi
destinaţie sediul Asociaţiei Scriitorilor Aegyssus.
Inţeleg şi acum am să-l rog pe domnul Constantin Florenţiu
eventual să ne lămurească, înţeleg că trebuia depus un document spre a
lămuri acest demers şi din punct de vedere juridic, pentru că a apărut şi
noul Cod Administrativ, a intrat şi în vigoare şi acest Cod Administrativ a
schimbat puţin datele problemei şi în semn de respect şi pentru dânşii şi am
abuzat şi de răbdare, dânşii au stat cuminţi acolo pe tot timpul şedinţei, ar
trebui să lămurim cum stau lucrurile, în ideea în care în şedinţa de
Consiliu Local viitor să supunem plenului Consiliului Local proiectul de
hotărâre privind aprobarea acestui spaţiu.
Am să-l rog pe domnul Constantin să ne explice care este stadiul
acestui demers şi de ce ne-am poticnit şi unde.
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Domnul Constantin Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi
Administrare Patrimoniu
Am discutat cu domnul profesor şi ne-a promis că are un document
oficial din punct de vedere al acreditării Uniunii Scriitorilor Filiala Tulcea
şi atunci o să ni-l dea ca să putem să facem documentaţia pentru Consiliul
Local.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Deci aveţi nevoie de un document care să facă dovada că Uniunea
Scriitorilor Filiala Tulcea este o instituţie fără scop lucrativ.
Domnul primar Hogea Constantin
Dacă domnul Iusuf Leventh mai poate completa ceva legat de
această problemă, pentru că aş vrea să o lămurim clar şi pentru luna
viitoare să nu mai veniţi cu tot felul de ...
Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică
Locală
Orice organizaţie care poate să obţină un imobil sau un teren cu
titlu gratuit, trebuie să fie de utilitate publică, dar neavând toate
documentele acum...
Ne vom uita pe documentele ce urmează să le primim. Reiterez, la
proxima şedinţă vom avea un proiect de hotărâre care să stabilească
chestiunea imobilului în discuţie.
Domnul profesor Petcu Marcel
După cum ştiţi, şi am mai spus-o şi data trecută, în statutul
Asociaţiei scriitorilor Aegyssus nu apare această sintagmă „utilitate
publică”, în schimb apar activităţile care se desfăşoară şi care de fapt
toate sunt de utilitate publică. Numai că nu apare în final lucrul acesta.
Ce am citit noi acum legat de utilitate publică, apare specificaţia
că...
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Haideţi să vă explicăm: trebuie să vă completaţi statutul. Deci
trebuie să apară expresis verbis că este de utilitate publică. Este o
chestiune simplă, în esenţă faceţi un proces-verbal, vă adunaţi domnii
scriitori şi stabiliţi că activitatea dumneavoastră este de utilitate publică şi
vă completaţi statutul.
Domnul profesor Petcu Marcel – preşedinte al Uniunii Scriitorilor
Filiala Tulcea
Este varianta cea mai simplă, numai că nu se poate aşa!
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In metodologie se spune clar că dacă umblăm acolo, trebuie să
trimitem apoi la Guvern şi Guvernul, prin Hotărâre de Guvern hotărăşte
lucrul acesta!
Aici este problema!
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Bun, hai să-i dăm omului varianta!
Domnul Baumann Victor – membru al Uniunii Scriitorilor Filiala
Tulcea
Cred că dumneavoastră trebuie să găsiţi această posibilitate,
pentru că altfel ajungem la Guvern şi dacă ajungem la Guvern nu rezolvăm
nimic. Trebuie găsită formula, noi nu avem cum să o găsim pentru că nu
suntem specialişti! De asta am şi venit la dumneavoastră, pentru că
asociaţia aceasta are dreptul de a avea un sediu undeva, este prolifică,
scoatem cărţi, avem şedinţe, avem participări la diverse concursuri, avem
dreptul de a avea măcar un sediu, să nu ne întâlnim la Ciubuc, avem
dreptul să avem un cenaclu, noi nu putem să facem un cenaclu în care să
discutăm problemele noastre!
De aceea venim la dumneavoastră! Dacă mergem la Guvern
durează. Poate găsim formula cea mai simplă!
Domnul primar Hogea Constantin
Pledoaria domnului Baumann am susţinut-o şi eu în şedinţa
trecută legat de oportunitatea repartizării acestui spaţiu. Nu sunt jurist de
profesie, soluţia ar trebui identificată de către jurişti, doamna secretar a
Consiliului Local, doamnele avocat, dar ar trebui pentru că nu putem să-i
tot amânăm pe domnii de la Asociaţie să vină în fiecare şedinţă!
V-aş ruga să identificaţi în cel mai scurt timp o soluţie şi în
speranţa că luna viitoare chiar vom găsi varianta legală, pentru că nimeni
nu vrea să se expună, chiar dacă scopul până la urmă este nobil şi nu ar
putea fi corectat ca fiind o decizie înspre ceva care nu merită, să spunem.
Dar ar trebui identificată soluţia legală, care şi pe dânşii să-i protejeze pe
viitor şi nici aparatului Primăriei să nu i se poată reproşa de către cineva:
domnilor, înţelegem demersul, este onorabil, suntem de acord, dar ştiţi că
legiuitorul nu judecă pe sentimente, judecă pe text de lege! Nu apare
expres de utilitate publică şi atunci nu e bine să ajungem în situaţia
aceasta!
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Poate un parteneriat cu Consiliul Local, cu Baladele Deltei...
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Doamna consilier Mergeani Ana Elena
Ne vom gândi şi în cel mai scurt timp o să venim cu o soluţie, cu
siguranţă.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul?
Domnul Rusu Vasile – Asociaţia „Cactus”
Revin la adresa nr.16/20 mai. Am comunicat Consiliului Local
chemarea în judecată a Poliţiei Locale pentru că m-a amendat de trei ori!
Am primit procesele-verbale de amendă acasă: pentru protecţia
mediului, pentru transportul public.
A doua problemă: am făcut o adresă către Primăria Municipiului
Tulcea, prin care am solicitat la 544 nişte date. Ne răspunde că aşa ceva
nu se poate, eu am solicitat numele, prenumele omului, dacă plăteşte
impozit pe clădire, am cinci imobile: două pe str.Păcii, două pe str.Isaccei
şi unul am uitat pe unde este.
Mi-a dat domnul de la DIAP nişte răspunsuri false, eronate!
Şi după aceea mi-a trimis adresă că nu poate să-mi spună numele,
e secret numele celui care deţine locuinţa sau dacă plătesc impozite. Că
sunt mulţi chiar dintre persoane fizice care nu plătesc nici gunoiul, nici
impozitul.
Am făcut la OCPI şi mi-a dat.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Avem asigurarea domnului director că veţi primi răspuns.
Domnul Rusu Vasile – Asociaţia „Cactus”
Domnul primar, noi am scris, am cerut la 544, ni s-a răspuns
altceva.
Al doilea: am făcut cererea, consilierii să dispună prin hotărâre,
îmi trebuie la instanţă hotărârea că Poliţia aparţine Consiliului Local.
A treia problemă: mă doare foarte mult când merg pe jos, trec pe
la Liceul Pedagogic, trotuarul s-a stricat, copiii aceia nu mai calcă pe
pietriş. Apoi tot de la Liceul Pedagogic copiii coboară pe aleea dintre
Comerţului şi Plevnei, pe jos. Acolo e dezastru: curge apă, se înfundă
canalizările, gunoiul chiar în faţă, am văzut când a luat foc! Am chemat eu
pompierii!
Ce fac consilierii, nu văd şi ei? La fel este şi la liceul din 23
August!
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Vă mulţumim, domnul Rusu!
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Domnul primar Hogea Constantin
Vreau să profit de prezenţa domnului director Vâlcu şi pentru că
dânşii au un eveniment naţional, este Ziua naţională a ambulanţierilor,
prin domnia sa vreau să transmit mulţumirile comunităţii şi felicitările
noastre tuturor celor care iată, 24 din 24 ore sunt la dispoziţia cetăţenilor
pentru probleme medicale şi nu numai!
Domnule director, vă dorim La mulţi ani, vă mulţumim pentru
efort, sănătate multă în continuare şi sănătate multă şi nervii tari, ca să ne
puteţi fi de folos!
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Mulţumesc frumos, apreciez, domnul primar!
Intr-adevăr, ziua de 28 iulie a fost decretată ca Zi a ambulanţei
din România, în acest an ea se va sărbători la Oradea, s-au stabilit şi întradevăr avem şi noi evenimente locale şi la nivel naţional.
La nivel local vom avea amplasate trei ambulanţe în Piaţa Civică,
unde vor face demnostraţii de acordare a primului ajutor, se va măsura
tensiunea arterială, glicemia şi aşteptăm ca locuitorii municipiului să
beneficieze de aceste servicii!
Mulţumim frumos pentru aprecieri!
Domnul primar Hogea Constantin
Mulţumim şi noi!
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Mai sunt intervenţii?
Dacă nu mai sunt, declarăm şedinţa închisă, vă mulţumim frumos!
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