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    JUDEŢUL TULCEA 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

 

 

                              PROCES-VERBAL 

 

 

 Incheiat astăzi, 14 februarie 2020, ora 15, în  şedinţa 

extraordinară publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul 

Tulcea. 

 Şedinţa a fost convocată de către Primarul Municipiului Tulcea, 

dr.ing.Hogea Constantin, în conformitate cu art. 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, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 135/11 februarie 2020  şi adusă 

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

Tulcea. 

Sunt prezenţi 12 consilieri locali (din totalul de 20 consilieri locali în 

funcţie).  

Lipsesc domnii consilieri: Chistrugă Corneliu Petre, Ciureanu 

Constantin, Marin Cezar, Pavel Viorica, Suhov Anca, Ştefan Ionuţ Paul, Ţiu 

Gabriel Dorin, Vâlcu Dumitru. 

La şedinţă participă domnul primar Hogea Constantin, doamna  

Luca Andaluzia şi domnul Marinescu Petre, în dubla calitate de consilieri şi 

viceprimari, doamna Brudiu Maria, secretar general al  municipiului 

Tulcea, doamna Marinov Gabriela, director Direcţia Management proiecte 

cu finanţare externă. 

Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna viceprimar Luca 

Andaluzia. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia - preşedintă de şedinţă 

Bună-ziua! 
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Declar deschisă şedinţa extraordinară de astăzi, 14 februarie 2020. 

Ordinea de zi  în forma propusă de executiv este următoarea: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a 

blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bloc 7 – Asociația de 

proprietari Armonia, Municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-

economici.  

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

2. 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. 

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

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 177/27.09.2019 privind 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind 

proiectul “Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul Tehnologic 

Brad Segal Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici.  

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

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 

cheltuielilor aferente pentru proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A 

BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STR. GĂRII – BL. 13, BL. 14, BL. 15, BL. 

16, BL. 17, BL. 18, BL. 19, BL. 20, BL. 21 – ASOCIAȚIA 45, MUNICIPIUL 

TULCEA ”, Cod SMIS 130428. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 

cheltuielilor aferente pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului 

de locuințe din strada Gării, nr. 8, bloc 4, municipiul Tulcea”, Cod SMIS 

130527. - inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin                

6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea cererii de finanțare 

și a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Eficientizarea energetică a 

blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, bloc 7 – Asociația de 

proprietari Armonia, municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130528.  

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a 

cheltuielilor aferente pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului 

de locuințe din strada Gării, nr. 24, bloc 12 – Asociația 2000, municipiul 

Tulcea” Cod SMIS 130529. 
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 - inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TULCEA” 

Cod SMIS 130529 și a cheltuielilor legate de proiect.  

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

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 12 voturi „pentru”) a fost aprobată ordinea de zi 

a şedinţei. 

Luăm în discuţie punctul nr.1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 

pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada 

Gării, nr. 14, bloc 7 – Asociația de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea” 

și a indicatorilor tehnico-economici.  

Comisiile de specialitate sesizate: nr.1, 2, 3 şi 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Spunoae Ionuţ 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Avem  discuţii? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 11 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

  Situaţia votului: 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2. Drăniceanu Daniel Lipsă de la vot 

3.  Frandeş Claudia Alina Pentru 

4.   Ivanov Ioan Pentru 



 4 

5. Luca Andaluzia Pentru 

6. Litrin Elisabeta Pentru 

7. Marinescu Petre Pentru 

8. Mergeani Ana Elena Pentru 

9. Spunoae Ionuţ Pentru 

10. Şacu Stere Pentru 

11. Tudor Marian Pentru 

12. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.2, 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 sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2, 3 și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Spunoae Ionuţ 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Sunt discuţii? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 12 voturi “pentru”) proiectul a fost aprobat. 

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 177/27.09.2019 privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție privind proiectul “Reabilitare cămin internat și 

cantină școală Liceul Tehnologic Brad Segal Tulcea” și a indicatorilor 

tehnico-economici.  

Este vizată comisia de specialitate a Consiliului Local nr.5. 
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Vă rog să prezentați avizul. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Sunt discuţii? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 12 voturi “pentru”) proiectul a fost aprobat. 

Punctul nr.4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul 

„EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN 

STR. GĂRII – BL. 13, BL. 14, BL. 15, BL. 16, BL. 17, BL. 18, BL. 19, BL. 20, 

BL. 21 – ASOCIAȚIA 45, MUNICIPIUL TULCEA ”, Cod SMIS 130428. 

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2, 3 și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Spunoae Ionuţ 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil, cu menţiunea că nu am participat la 

vot nici în comisie şi nu voi participa la vot nici în plen. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Sunt şi alte intervenţii, discuţii? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 11 voturi “pentru” proiectul a fost aprobat. Doamna Vizauer nu a 

participat la vot, doamna Vizauer are o proprietate acolo. 

Punctul 5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul 

„Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 8, 

bloc 4, municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130527.   

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2, 3 și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Drăniceanu Daniel 
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Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Spunoae Ionuţ 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Discuţii? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 12 voturi “pentru”) proiectul a fost aprobat. 

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

aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul 

„Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 14, 

bloc 7 – Asociația de proprietari Armonia, municipiul Tulcea”, Cod SMIS 

130528.  

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2, 3 și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Spunoae Ionuţ 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 12 voturi “pentru”) proiectul a fost aprobat. 

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul 

„Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24, 

bloc 12 – Asociația 2000, municipiul Tulcea” Cod SMIS 130529. 

 Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1, 2, 3 și 5. 
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Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Spunoae Ionuţ 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Dacă avem discuţii? 

Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 12 voturi “pentru”) proiectul a fost aprobat. 

Punctul nr.8, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TULCEA” 

Cod SMIS 130529 și a cheltuielilor legate de proiect.  

Sunt sesizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local 

nr.1,  2, 3 și 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 

 Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Domnul consilier Spunoae Ionuţ 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Ardeleanu Daria 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauaer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Sunt discuţii? 

Dacă nu, vă supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 12 voturi “pentru”) proiectul a fost aprobat. 

  Cu acestea şedinţa extraordinară a luat sfârşit. 

Vreau să profit de ocazie şi să vă solicit să facem cum am făcut şi 

în anii precedenţi, privind comisiile de specialitate pentru aprobarea 

bugetului. Şi atunci, vă solicit să conveniţi să ne întâlnim luni, marţi cel 

târziu, pentru că dacă avem anumite modificări la proiectele de hotărâri, 

să aibe timp şi colegii să le modifice şi să ne vedem toate comisiile. 
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Domnul primar, sunteţi de acord să avem o singură şedinţă comună şi 

atunci putem să dezbatem toate bugetele societăţii şi ale Primăriei.  

 Vom comunica data şi ora pe grupul de whatsapp. 

 Vă mulţumesc! 

  
 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             SECRETARUL GENERAL 

      VICEPRIMAR,                                       AL  MUNICIPIULUI  TULCEA, 

                

LUCA ANDALUZIA                                               Jr.BRUDIU MARIA 
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