JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL
Incheiat astăzi, 20 februarie 2020, 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. 144/14 februarie
2020 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei
Municipiului Tulcea.
Sunt prezenţi 18 consilieri locali (din totalul de 20 consilieri locali în
funcţie).
Intârzie la şedinţă domnii consilieri Pavel Viorica şi Tudor Marian.
La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, primar al municipiului
Tulcea, doamna Luca Andaluzia şi domnul Marinescu Petre, în dubla calitate
de consilieri şi viceprimari al municipiului Tulcea, doamna Brudiu Maria,
secretar general 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,
reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna viceprimar Luca
Andaluzia.
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Doamna viceprimar Luca Andaluzia – preşedintă de şedinţă
Bună-ziua!
Declar deschisă şedinţa de astăzi, 20 februarie 2020.
Pe ordinea de zi în forma propusă de executiv avem un număr de 33
puncte, inclusiv punctul Diverse.
Sunt şi alte propuneri pentru ordinea de zi?
Supun la vot ordinea de zi.
- Ordinea de zi supusă aprobării este următoarea:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local al Municipiului Tulcea din data de 30 ianuarie 2020.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al Municipiului Tulcea din data de 14 februarie 2020.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Întreţinere şi Administrare
Patrimoniu Tulcea pentru anul 2019.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu
Tulcea.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” pe anul 2020.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Societății Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2020.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2020.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Aquaserv S.A. Tulcea pe anul 2020.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2020.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2020.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al municipiului Tulcea pe anul 2020.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe
anul 2020.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Tulcea nr. 245/28.11.2017 privind aprobarea Documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE
GRĂDINIŢA NR. 3, STRADA MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL
TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Tulcea nr. 83/05.04.2017 privind aprobarea Documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE REŢEA
TERMOFICARE AGENT PRIMAR ÎNTRE CARTIER VEST ŞI CAF 50 GCAL/H,
MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului
Local al Municipiului Tulcea la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale
obiectivului de investiții „REABILITARE REŢEA TERMOFICARE AGENT
PRIMAR ÎNTRE CARTIER VEST ŞI CAF 50 GCAL/H, MUNICIPIUL
TULCEA”, proiect finanţat în cadrul Programului Termoficare.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 9/30.01.2020 privind instituirea
taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Tulcea.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5.
17. Proiect de hotărâre pentru stabilirea comisiei de vânzare prin
licitație publică cu strigare sau prin negociere directă a terenurilor proprietatea
privată a municipiului Tulcea şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare
pentru terenul în suprafaţǎ de 400 mp, identificat cu numărul cadastral 43162,
carte funciară nr. 43162, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea,
Dunăre - Trecere Bac și vânzarea acestuia prin negociere directǎ către
societatea ADVADELT S.R.L.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare
pentru terenul în suprafaţǎ de 21,70 mp, identificat cu numărul cadastral 31075,
carte funciară nr. 31075, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea,
Spate Complex Pelican și vânzarea acestuia prin negociere directǎ către
societatea ARGENTINA S.R.L..
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- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare
pentru terenul în suprafaţǎ de 56,00 mp, identificat cu numărul cadastral 43609,
carte funciară nr. 43609, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea,
str. Alunișului nr. 13A și vânzarea acestuia prin negociere directǎ către
societatea ARGENTINA S.R.L..
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
21. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea raportului de
evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 500 mp, identificat cu numărul cadastral
7368-C1, carte funciară nr. 3729-C1, aparţinând domeniului privat al
municipiului Tulcea, str. Isaccei nr. 31-33, între bl. I8-I9 și vânzarea acestuia
prin negociere directǎ către societatea GEORGE S.R.L.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare
pentru terenul în suprafaţǎ de 90,00 mp, identificat cu numărul cadastral 37650,
carte funciară nr. 37650, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea,
str. Păcii, incintă parcare Egreta și vânzarea acestuia prin negociere directǎ
către societatea ONE TIME-ALL TIME S.R.L.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
23. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea
cu exercitarea dreptului de preemțiune de către actualii concesionari ai
suprafeţelor de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, care
au altă destinație decât cea de locuință.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
24. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare
directă a terenului în suprafață de 38 mp, aparținând domeniului privat al
municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Gării, nr. 24, bl. 12, parter către
societatea FALEZA S.R.L. pentru “extindere spațiu comercial”.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
25. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al
municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 225 mp, situat în Tulcea, tarlaua
68, parcela 2058 și darea acestuia în folosință gratuită Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră, Garda de Coastă, Serviciul Teritorial al Poliției de
Frontieră Tulcea, pentru obiectivul de investiții “Turn de comunicații destinat
Antenelor de radiocomunicații TUL-REP-002”.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
26. Proiect de hotărâre pentru prelungirea Contractului de închiriere
nr. 6436/2000, cu modificările ulterioare, privind închirierea către societatea
Alum S.A. a terenului aferent drumului industrial D5 din zona Vest, în suprafață
totală de 38.907 mp.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE”, strada Păcii, nr. 62, număr
cadastral 4516, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și Statului de
funcții ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
29. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Local în Consiliul Administrativ al Ansamblului Artistic Profesionist
„Baladele Deltei”.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5.
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 din
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/27.01.2011 privind
înființarea Comisiei Locale de Ordine Publică Tulcea.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
31. Informare cu privire la activitățile desfășurate de Direcția de
Poliție Locală în anul 2019.
32. Informare cu privire la activitățile desfășurate de Serviciul Public
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Tulcea în anul
2019.
33. Diverse
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Cu 18 voturi „pentru” a fost aprobată ordinea de zi.
Intrăm în ordinea de zi.
Primul punct de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 30
ianuarie 2020.
Dacă avem discuţii pe marginea procesului-verbal?
Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal.
Cine este pentru?
Mulţumesc, procesul-verbal a fost adoptat cu 18 voturi „pentru”.
Punctul 2 de pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 14
februarie 2020.
Dacă aveţi comentarii, discuţii?
Dacă nu sunt, supun aprobării dumneavoastră procesul-verbal.
Cine este pentru?
Procesul-verbal a fost adoptat cu 18 voturi „pentru”. Mulţumesc
frumos!
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- A venit domnul consilier Tudor Marian
Punctul 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuţie al bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Întreţinere
şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2019.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă aveţi discuţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Vă rog, dacă aveţi discuţii, comentarii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Trecem mai departe la punctul nr.5 de pe ordinea de zi, Proiect de
hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” pe anul 2020.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
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Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
- A venit doamna consilier Pavel Viorica.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii pe marginea subiectului?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.6, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al Societății Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2020.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Vreau să fac precizarea că aceste bugete au fost discutate în comisiile
de specialitate de către toţi consilierii locali. De altfel, bugetul nostru a fost în
dezbatere publică, unde au participat şi cetăţenii interesaţi, adică trecem peste
aceste proiecte de hotărâre şi le supunem direct votului pentru că s-au lămurit
problemele sesizate de către consilierii locali.
Punctul nr.7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Energoterm S.A.
Tulcea pe anul 2020.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.8, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al Aquaserv S.A. Tulcea pe anul 2020.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Transport Public
S.A. Tulcea pe anul 2020.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 iniţial a dat aviz nefavorabil şi a făcut câteva
recomandări, în cadrul comisiilor am avut mai multe precizări de făcut şi au
fost necesare câteva modificări, cei de la Transport Public au ţinut cont de
recomandările făcute de membrii comisiei, acum bugetul este refăcut ţinând
cont de ce am discutat noi alaltăieri, deci este avizul favorabil, cu precizarea că
este un buget nou.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Inţeleg că felicitaţi echipa!
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Da, tot respectul, în 24 de ore au reuşit să-l refacă, conform
precizărilor noastre, acum doar să se asigure secretariatul că varianta
aprobată este ultima variantă, care a fost trecută şi pe mail.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru?
Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.10 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A.
Tulcea pe anul 2020.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea pe anul 2020.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 4 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.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Vă rog, dacă sunt intervenţii?
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Nu neapărat discuţii, dar poate este bine ca doamna director economic
să facă o scurtă prezentare a proiectului de buget şi eventual pe partea de
investiţii să detalieze un pic, având în vedere şi interesul public.
Doamna Antonescu Alina - director Direcţia Economică
In anul 2020 bugetul municipiului Tulcea este de 250.824,700 mii lei,
din care 107.863,50 mii lei, reprezentând 43% din buget s-au alocat
cheltuielilor de capital, 60.900 mii lei reprezintă bugetul fondurilor externe
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nerambursabile şi 46.963,500 mii lei reprezintă bugetul investiţiilor finanţate
din bugetul local şi prin programul naţional de dezvoltare locală.
57% din buget, respectiv suma de 142.961,20 mii lei este alocată
cheltuielilor de funcţionare.
Cheltuielile de capital în sumă de 107.863,500 mii lei s-au alocat
pentru susţinerea cheltuielilor aferente investiţiilor, din această sumă 60.900
mii lei reprezintă bugetul fondurilor externe nerambursabile. In bugetul
fondurilor externe nerambursabile s-au inclus lucrări de investiţii aferente
contractelor finanţate din fonduri europene, încheiate de municipiul Tulcea în
anul 2019 şi pentru care execuţia se finalizează în anul 2022.
Exemple de proiecte incluse pe programul investiţiilor finanţate din
fonduri externe nerambursabile sunt: dezvoltarea calităţii serviciilor în
administraţia publică locală, valoarea proiectului fiind de 391.694,
modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniţei cu program prelungit
nr.12 prin echipare educaţională, valoarea proiectului fiind de 4.591.247,
modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Economic Delta
Dunării, prin echipare educaţională, valoarea proiectului fiind de 26.636.225
lei, Restart Neptun – dezvoltare locală integrată, valoarea proiectului fiind de
13.035.911, reabilitarea şi extinderea Grădiniţei cu program prelungit nr.13,
valoarea proiectului fiind de 4.938.055,
modernizarea infrastructurii
Colegiului Tehnic Henri Coandă, valoarea proiectului fiind de 18.677.402 lei,
servicii integrate pentru viitor, valoarea proiectului fiind de 13.025.371,
îmbunătăţirea condiţiilor de agrement şi recreere din parcul şi lacul Ciuperca,
municipiul Tulcea, prin măsuri de protejare a mediului pentru comunităţi în
zona Flag Delta Dunării, valoarea proiectului fiind de 2.536.578 lei şi achiziţia
a 10 autobuze electrice pentru transportul public de călători, valoarea
proiectului fiind de 28.749.424 lei.
De asemenea, în programul investiţiilor finanţate din bugetul local şi
prin programul naţional de dezvoltare locală s-au inclus investiţii în valoare de
47.963.500, pentru care municipiul Tulcea are încheiate contracte multianuale
pentru lucrări cu finanţare din bugetul local, valoarea totată a investiţiilor
finanţate din bugetul local în anul 2020 fiind de 36.963.500, iar 10.000.000 sunt
lucrări de investiţii finanţate prin programul naţional de dezvoltare locală.
Cheltuielile de funcţionare în sumă de 142.961,20 mii lei, reprezintă
57% din buget şi s-au alocat pentru susţinerea cheltuielilor operaţionale cu
funcţionarea instituţiilor şi serviciilor publice astfel: 28.441 mii lei pentru
serviciile publice cuprinse în bugetul Gospodăriei Municipale; 11.970 mii
pentru plata subvenţiei de tarif pentru populaţie privind alimentarea cu energie
termică, 8.700 mii pentru plata subvenţiei aferentă transportului public de
călători, 14.932.200 pentru finanţarea învăţământului, 33.752.000 pentru
Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, 652.500 mii pentru proiecte socioculturale, sportive şi de tineret, 11.301 mii pentru subvenţii acordate Direcţiei
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de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu şi Ansamblului Artistic „Baladele
Deltei”, 1.370 mii pentru rambursarea datoriei publice interne, 23.500 mii
pentru cheltuieli de personal ale aparatului de specialitate al Primarului,
7.733.500 pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 606 mii pentru cheltuieli
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
Acesta este bugetul municipiului Tulcea.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mulţumesc, doamna director, pentru prezentare.
Dacă mai sunt nelămuriri sau solicitări.
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.12 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral
sau parţial din venituri proprii pe anul 2020.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 4 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.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Domnul consilier Stefan Ionuţ Paul
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt întrebări sau discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.
245/28.11.2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE GRĂDINIŢA NR. 3, STRADA
MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnicoeconomici.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3 şi 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.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul 14 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 83/05.04.2017 privind
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru
obiectivul “REABILITARE REŢEA TERMOFICARE AGENT PRIMAR ÎNTRE
CARTIER VEST ŞI CAF 50 GCAL/H, MUNICIPIUL TULCEA” şi a
indicatorilor tehnico-economici.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3 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.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.15 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Tulcea la finanţarea
cheltuielilor neeligibile ale obiectivului de investiții „REABILITARE REŢEA
TERMOFICARE AGENT PRIMAR ÎNTRE CARTIER VEST ŞI CAF 50 GCAL/H,
MUNICIPIUL TULCEA”, proiect finanţat în cadrul Programului Termoficare.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3 şi 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.
Domnul consilier Marin Cezar
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.16 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 9/30.01.2020 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a
Municipiului Tulcea.
Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5.
Vă rog să prezentați avizul.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Puteţi să precizaţi în ce constă această modificare?
Doamna Mucileanu Cristina – şef birou Sport, Cultură şi Relaţii
Externe
Printr-o greşeală de redactare, pentru că era o taxă care trebuia să
intre în vigoare cu două zile după şedinţa de Consiliu, am printat un proiect pe
care scria că intră în vigoare cu 01.01, în loc de 01.02.
Am modificat articolul la care făcea referire şi vom intra din martie cu
această taxă pentru promovare turistică.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
De asemenea, precizez că a avut loc şi dezbatere publică, la care nu a
participat nici un agent economic interesat.
Dacă avem discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Domnul consilier Marin Cezar s-a retras de la şedinţă, din cauza stării
de sănătate.
Trecem la punctul nr.17 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre
pentru stabilirea comisiei de vânzare prin licitație publică cu strigare sau prin
negociere directă a terenurilor proprietatea privată a municipiului Tulcea şi a
comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Comisia de specialitate sesizată pe fond: comisia nr. 5.
Vă rog să prezentați avizul.
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Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii, intervenţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.18 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 400 mp,
identificat cu numărul cadastral 43162, carte funciară nr. 43162, aparţinând
domeniului privat al municipiului Tulcea, Dunăre - Trecere Bac și vânzarea
acestuia prin negociere directǎ către societatea ADVADELT S.R.L.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Mergeani Ana Elena
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt discuţii?
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Dacă îmi permiteţi, nu e neaparat o discuţie, doar cu privire la acest
proiect la acordul de principiu comisia juridică cel puţin a avut un amendament
cu privire la menţionarea în mod expres în cuprinsul proiectului de hotărâre că
este vorba de vânzarea cu exercitarea dreptului de preempţiune de către
proprietarii construcţiilor aflate pe terenul ce se înstrăinează. Şi propun ca şi în
aceste proiecte de hotărâre în care se aprobă acele rapoarte de evaluare şi se
aprobă şi vânzarea, să se facă această menţiune, pentru că este vorba de fapt de
o exercitare a dreptului de preempţiune de către proprietarii construcţiilor.
Acesta este şi textul din lege şi aşa a fost şi hotărârea prin care s-a dat acordul
de principiu: pentru vânzarea cu exercitarea dreptului de preempţiune.
Deci este vorba de un amendament: vânzarea cu exercitarea dreptului
de preempţiune.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem şi alte opinii?
Dacă nu, supunem votului, doamna secretar, amendamentul comisiei
juridice.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi “pentru” a fost aprobat amendamentul.
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Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată prin
amendamentul aprobat în şedinţă.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre modificat cu
amendamentul propus de comisia juridică a fost adoptat.
Punctul 19 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 21,70 mp, identificat cu
numărul cadastral 31075, carte funciară nr. 31075, aparţinând domeniului
privat al municipiului Tulcea, Spate Complex Pelican și vânzarea acestuia prin
negociere directǎ către societatea ARGENTINA S.R.L..
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Mergeani Ana Elena
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil. Şi în cazul acesta cu acelaşi
amendament.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt şi alte intervenţii sau opinii?
Dacă nu, supunem votului dumneavoastră amendamentul comisiei
juridice.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi “pentru” a fost aprobat amendamentul.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată prin
amendamentul aprobat în şedinţă.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre modificat cu
amendamentul propus de comisia juridică a fost adoptat.
Punctul 20, Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de
evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 56,00 mp, identificat cu numărul
cadastral 436095, carte funciară nr. 43609, aparţinând domeniului privat al
municipiului Tulcea, str. Alunișului nr. 13A și vânzarea acestuia prin negociere
directǎ către societatea ARGENTINA S.R.L.
Aici cred că este o eroare de redactare, numărul cadastral nu
corespunde cu cel al cărţii funciare. Vă rog să verificaţi.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Am intrat în materiale, numărul cadastral este 43609, acelaşi este şi
numărul cărţii funciare.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
La fel este trecut şi în art.1.
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Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Am înţeles, o să modificăm şi art.1, fiind o eroare de redactare.
Domnul primar Hogea Constantin
Am o rugăminte către DIAP şi o fac şi publică: atenţie, dacă cumva pe
aceste terenuri există utilităţi publice. Nu se procedează la contractul de
vânzare-cumpărare până când aceste utilităţi nu sunt deviate, pe cheltuiala
celui care vrea să cumpere terenul! Nu scăpaţi utilităţi publice şi după aceia îi
faceţi proprietari, ca să nu avem probleme! A doua zi vine şi spune: sunt
proprietar, ia-ţi ţeava de aici! Sau cablul, sau ce o fi!
Oricine vrea să cumpere, dacă într-adevăr există posibilitatea tehnică
să devieze, da? Dacă nu, aici se blochează discuţia. Vă rog frumos, v-am mai
atras atenţia legat de acest aspect pentru toată lumea! Şi nu pe vorbe, pe scris!
Doamna consilier Luca Andaluzia
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Mergeani Ana Elena
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil, cu acelaşi amendament.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Sunt discuţii?
Dacă nu, supunem votului dumneavoastră amendamentul comisiei
juridice.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi “pentru” a fost aprobat amendamentul.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată prin
amendamentul aprobat în şedinţă.
Cine este pentru?
Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre modificat cu
amendamentul propus de comisia juridică a fost adoptat.
Punctul nr.21 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind privind
aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 500 mp,
identificat cu numărul cadastral 7368-C1, carte funciară nr. 3729-C1,
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Isaccei nr. 31-33, între
bl. I8-I9 și vânzarea acestuia prin negociere directǎ către societatea GEORGE
S.R.L.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
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Doamna consilier Mergeani Ana Elena
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil, cu acelaşi amendament.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supunem votului dumneavoastră amendamentul comisiei
juridice.
Cine este pentru?
Cu 17 voturi “pentru” a fost aprobat amendamentul.
Situaţia votului:
NR.

NUMELE ŞI

CRT.

PRENUMELE

1.

Ardeleanu Daria

VOTUL
Lipsă de la vot

2.

Chistrugă Corneliu Petre

Pentru

3.

Ciureanu Constantin

Pentru

4.

Drăniceanu Daniel

Lipsă de la vot

5.

Frandeş Claudia Alina

Pentru

6.

Ivanov Ioan

Pentru

7.

Litrin Elisabeta

Pentru

8.

Luca Andaluzia

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.

Tudor Marian

Pentru

17.

Ţiu Gabriel Dorin

Pentru

18.

Vâlcu Dumitru

Pentru

19.

Vizauer Lavinia

Pentru
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Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată prin
amendamentul aprobat în şedinţă.
Cine este pentru?
Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre modificat cu
amendamentul propus de comisia juridică a fost adoptat.
Situaţia votului:

NR.

NUMELE ŞI

CRT.

PRENUMELE

1.

Ardeleanu Daria

VOTUL
Lipsă de la vot

2.

Chistrugă Corneliu Petre

Pentru

3.

Ciureanu Constantin

Pentru

4.

Drăniceanu Daniel

Lipsă de la vot

5.

Frandeş Claudia Alina

Pentru

6.

Ivanov Ioan

Pentru

7.

Litrin Elisabeta

Pentru

8.

Luca Andaluzia

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.

Tudor Marian

Pentru

17.

Ţiu Gabriel Dorin

Pentru

18.

Vâlcu Dumitru

Pentru

19.

Vizauer Lavinia

Pentru

Punctul nr.22 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 90,00 mp,
identificat cu numărul cadastral 37650, carte funciară nr. 37650, aparţinând
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domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Păcii, incintă parcare Egreta și
vânzarea acestuia prin negociere directǎ către societatea ONE TIME-ALL
TIME S.R.L.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Mergeani Ana Elena
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil, cu acelaşi amendament.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă aveţi discuţii?
Dacă nu, supunem votului dumneavoastră amendamentul comisiei
juridice.
Cine este pentru?
Cu 18 voturi “pentru” a fost aprobat amendamentul.
Doamna consilier Ardeleanu Daria s-a retras, având probleme de
sănătate.
Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma modificată prin
amendamentul aprobat în şedinţă.
Cine este pentru?
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre modificat cu
amendamentul propus de comisia juridică a fost adoptat.
Punctul 23 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind acordul de
principiu pentru vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune de către
actualii concesionari ai suprafeţelor de teren aparţinând domeniului privat al
municipiului Tulcea, care au altă destinație decât cea de locuință.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Mergeani Ana Elena
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt discuţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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Punctul nr.24 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 38 mp,
aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada
Gării, nr. 24, bl. 12, parter către societatea FALEZA S.R.L. pentru “extindere
spațiu comercial”.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1 şi 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.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt intervenţii, discuţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.25 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață
de 225 mp, situat în Tulcea, tarlaua 68, parcela 2058 și darea acestuia în
folosință gratuită Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Garda de
Coastă, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, pentru obiectivul de
investiții “Turn de comunicații destinat Antenelor de radiocomunicații TULREP-002”.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1 şi 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.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem intervenţii, discuţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.26 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru
prelungirea Contractului de închiriere nr. 6436/2000, cu modificările
ulterioare, privind închirierea către societatea Alum S.A. a terenului aferent
drumului industrial D5 din zona Vest, în suprafață totală de 38.907 mp.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1 şi 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
20

Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă sunt intervenţii?
Domnul primar Hogea Constantin
Am să-l rog prin domnul ing.Ţiu, societatea Alum să mai intervină
periodic pe acest drum şi mai ales în zona de jos, domnul ing.Ţiu, tot îl sun când
ajung în zonă, e un drum industrial, dânşii până una-alta nu cu prea multă
bucurie, dar l-au închiriat şi ca atare îşi asumă şi obligaţia de a întreţine acest
drum, pe care, ce e drept, nu doar ei îl folosesc, ci este o zonă de drum
industrială pe care o folosesc şi alţii.
Dar rugămintea, când se mai deschide vremea, să încercăm să
reabilităm zonele care arată foarte rău, e un drum care are încărcătura ca
atare şi intervenţiile normal că sunt mult mai dese decât la infrastructura de
trafic rutier normal şi atunci vă rog să reveniţi ori de câte ori este cazul cu
întreţinerea acestui drum. Mulţumesc!
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mulţumim, domnul primar!
Dacă sunt şi alte discuţii.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
S-a luat act.
Supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Situaţia votului:
NR.

NUMELE ŞI

CRT.

PRENUMELE

VOTUL

2.

Chistrugă Corneliu Petre

Pentru

3.

Ciureanu Constantin

Pentru

4.

Drăniceanu Daniel

Pentru

5.

Frandeş Claudia Alina

Pentru

6.

Ivanov Ioan

Pentru

7.

Litrin Elisabeta

Pentru

8.

Luca Andaluzia

Pentru

9.

Marinescu Petre

Pentru
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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.

Tudor Marian

Pentru

17.

Ţiu Gabriel Dorin

18.

Vâlcu Dumitru

Pentru

19.

Vizauer Lavinia

Pentru

Nu participă la vot

Punctul nr.27, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE CABINETE MEDICALE”, strada Păcii, nr.
62, număr cadastral 4516, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism
aferent.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2 şi 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Doamna consilier Suhov Anca
Comisia nr.2 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Avem discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Am o singură întrebare cu privire la acest proiect, dacă este asigurat
spaţiul de parcare şi unde anume, având în vedere zona.
Doamna Săgeată Mariana – inspector Serviciul de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului
Pe straga Plugari sunt asigurate şi locurile de parcare, conform
Hotărârii de Consiliu Local aprobată în 2017.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Deci răspunsul este da, sunt asigurate locuri de parcare pe str.Plugari.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Pe parcela pe care realizează construcţia?
Doamna Săgeată Mariana – inspector Serviciul de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului
Da.
Domnul primar Hogea Constantin
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Urbanismul, înainte faceaţi şi proiecţia PUZ-ului, ca să se vadă despre
ce este vorba. Aşa, noi putem să credem pe vorbe sau putem să nu credem pe
vorbe! Imaginea în sine ne dădea clar dimensiunea şi configuraţia acestui
proiect.
E în regulă, s-a notat că există locuri de parcare.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Doamna consilier, mai aveţi şi alte întrebări?
Deci s-a înţeles, există asigurat spaţiul pentru parcare.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Este într-o zonă aglomerată, e piaţa Plugari acolo.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă mai sunt intervenţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.28, Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și
Statului de funcții ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din
30.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4 şi 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Mergeani Ana Elena
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Domnul consilier Stefan Ionuţ Paul
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Punctul nr.29 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Administrativ al
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5.
Domnul consilier Stefan Ionuţ Paul
Comisia nr.4 – aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
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Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Vă rog să faceţi propunere pentru membrul în această comisie.
Doamna consilier Mergeani Ana Elena
Grupul PNL îl va desemna pe domnul consilier Chistrugă Corneliu să
facă parte din Consiliul Administrativ al Ansamblului Artistic “Baladele Deltei”
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă mai sunt şi alte propuneri.
Dacă nu supun votului dumneavoastră propunerea.
Mulţumesc, cu 18 voturi “pentru” s-a aprobat propunerea.
Supun votului dumneavoastră şi proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Felicitări domnului Chistrugă, mult succes!
Punctul nr.30 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru
modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 19/27.01.2011 privind înființarea Comisiei Locale de
Ordine Publică Tulcea.
Comisia de specialitate sesizată pe fond: comisia nr. 5.
Vă rog să prezentați avizul.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă avem discuţii pe marginea proiectului de hotărâre?
Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.
Trecem la punctul nr.31 de pe ordinea de zi, Informare cu privire la
activitățile desfășurate de Direcția de Poliție Locală în anul 2019.
Rog colegii de la Poliţia Locală să vină să prezinte informarea.
Domnul Grigore Alexandru – director Poliţia Locală
După cum puteţi observa, indicatorii de performanţă sunt în creştere
de la an la an, din 2017 până în 2019, majoritatea indicatorilor, au crescut şi
procesele-verbale de contravenţie pe fiecare ramură, în anul 2018 am avut 296
contravenţii, iar în 2019 - 469 contravenţii, pe Hotărârea nr.69/2008 - 41 de
contravenţii în 2019, vor fi mai multe în anul 2020, valoarea amenzilor aplicate
a fost în creştere, în 2017 a fost 126.951 lei, în 2018 - 252.298 lei şi în 2019 253934 lei. Anul acesta ne propunem să avem o creştere de cel puţin 30-40%
faţă de anul trecut.
Vom începe să ridicăm şi maşinile abandonate, ceea ce n-am făcut
până acum niciodată.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mulţumesc, domnul director, dacă mai sunt intervenţii.
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Domnul primar Hogea Constantin
Acum, ca să ne propunem să mărim numărul amenzilor, ar trebui să ne
raportăm dacă într-adevăr există şi motiv, că nu o s-o facem pompieristic, aşa
ca unii care stau după copac şi să ne facem norma. Trebuie să adoptăm o
atitudine responsabilă şi mai am o rugăminte, doamna Rodica Pascale este aici,
o să înceapă o activitate a Poliţiei Locale de degrevare a carosabilului de pe
Gavrilov Corneliu de acele dube care veşnic stau pe post de depozit de legume
şi fructe.
Am să o rog şi pe doamna Rodica Pascale să-şi dea concursul şi să
găsim totuşi o soluţie ca acea cale rutieră să fie liberă de asemenea depozite pe
roţi. Deci este o activitate la care şi Agropieţe ar trebui să cupleze, ca să
spunem aşa, împreună cu Poliţia Locală.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Felicit cele două instituţii, Direcţia Poliţie Locală şi Serviciul Public
Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor pentru că în fiecare an dânşii vin
cu aceste informări, faţă de alte entităţi din subordinea Consiliului Local care
nu au această iniţiativă de a veni anual cu rapoarte şi informări cu privire la
activitatea pe care o desfăşoară. Au mai fost cerute, dar danşii în fiecare an nu
aşteaptă să li se solicite aceste rapoarte.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mulţumesc, doamna consilier, să ştiţi că şi Direcţia de Asistenţă şi
Protecţie Socială prezintă aceste materiale.
Domnul primar Hogea Constantin
Acum, nu ştiu dacă este cazul să-i rugăm, pentru că este o obligaţie
legală a fiecăruia să vină şi să facă un raport al activităţii. Mi se pare anormal
să ajungem să-i rugăm pe unii!
Deci toţi directorii de direcţii au obligaţia să vină cu un raport de
activitate la sfârşitul unui sezon, nu trebuie să-i rugăm. D.A.P.S. într-adevăr a
venit, parcă DIAP-ul a venit şi el câteodată, deci vă rog să vă asumaţi, domnilor
directori, această situaţie, pentru că nu e la libera alegere.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Punctul 32 de pe ordinea de zi, Informare cu privire la activitățile
desfășurate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al
Municipiului Tulcea în anul 2019.
Doamna Alexandru Anca Virginia – şef Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea
Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor al Municipiului Tulcea este vastă, deşi este poate mai puţin
cunoscută.
In cadrul serviciului îşi desfăşoară activitatea cele două birouri:
Biroul de Evidenţă Informatizată a Persoanei şi Biroul de Stare Civilă.
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Materialul este structurat pe cele două entităţi, aş începe cu Biroul
de Evidenţă Informatizată a Persoanelor.
Serviciul de Evidenţa Persoanelor Tulcea nu desfăşoară activităţi
numai pentru municipiul Tulcea, avem şi 16 comune de pe raza judeţului care
intră în raza de responsabilitate: Beştepe, Ceatalchioi, Chilia Veche, Frecăţei,
Izvoarele, Mahmudia, Maliuc, Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Nalbant,
Nufăru, Pardina, Sf.Gheorghe, Somova, Valea Nucarilor şi Valea Teilor.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor care au posibilităţi reduse de
a se deplasa la sediul serviciului, desfăşurăm în fiecare an mai multe deplasări
cu staţia mobilă, maşina de serviciu a acestor comune, colaborăm foarte bine cu
primăriile respective şi reuşim să punem un număr destul de important de
persoane în legalitate.
De asemenea, Evidenţa populaţiei desfăşoară activităţi de punere în
legalitate a persoanelor aflate în centrele de asistenţă şi protecţie socială, mă
refer aici şi la căminele de bătrâni şi la centrele de copii, colaborăm cu
Penitenciarul Tulcea, care are un număr important de persoane.
Evidenţa persoanelor desfăşoară activităţi de înregistrare a actelor,
căsătorie, divorţuri, decese, pot să remarc că a scăzut natalitatea destul de mult,
în schimb actele de deces ajung aproape la numărul celor de naştere.
Activitatea Biroului de stare civilă desfăşurată este la fel foarte
importantă, s-a intensificat activitatea de stare civilă având în vedere faptul că
s-a modificat legislaţia pe linie de stare civilă, sunt foarte mulţi cetăţeni
moldoveni care dobândesc cetăţenia română şi se prezintă în vederea
transcrierii actelor de naştere, căsătorie, iar Biroul de Stare Civilă la fel, are o
activitate foarte laborioasă, fiind un proces destul de greu, dar spun eu că am
reuşit să facem faţă până acum, sperăm că şi de acum înainte.
Nu am avut reclamaţii din partea cetăţenilor, de aceea putem spune că
am reuşit să ne desfăşurăm activitatea în condiţii bune. Actele de identitate le
eliberăm acum la 5 zile.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Vă mulţumim şi felicitări pentru rigoarea cu care coordonaţi această
activitate.
Domnul consilier Ivanov Ioan
Am şi eu o întrebare: poate să ne spună doamna la 1 ianuarie care a
fost populaţia municipiului Tulcea?
Doamna Alexandru Anca Virginia – şef Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea
Nu pot să vă spun decât cu aproximaţie, 88.500, cam aşa.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Următorul punct: Diverse.
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Primul punct la Diverse este informarea cu privire la propunerea de
scoatere din evidenţe clienţi prezentată de S.C. Aquaserv S.A, nr. 5067,
înrgistrată la data de 17.02.2020.
Dacă doreşte cineva să ne prezinte? Aquaserv-ul?
Doamna Matei Selda Georgiana - director economic SC Aquaserv S.A.
Am prezentat informarea Consiliului Local la solicitarea
reprezentantului UAT Tulcea în AGA Aquaserv, o propunere de scoatere din
evidenţă a unor clienţi incerţi, în speţă este vorba de un număr de 12 clienţi cu
restanţe foarte vechi, de prin 2009, 2010, 2011, pentru care am mers în instanţă
în încercarea de a recupera datoriile către SC Aquaserv.
Aceşti clienţi în mare parte sunt radiaţi, s-au efectuat toate procedurile
de înscriere la masa credală, nu au fost înscrişi la masa credală, unii sunt în
faliment, iar Codul fiscal prevede că putem să-i scoatem din evidenţă.
Aveţi aici tot ce înseamnă calcule şi impact financiar fiscal pentru
scoaterea acestora din evidenţă, undeva la 126 mii pierderea contabilă, iar cea
fiscală 30 de mii.
Ei au fost provizionaţi conform legii, sunt nedeductibile cheltuielile şi
solicităm scoaterea din evidenţă.
Noi am înaintat şi către AGA raportul, le-am spus că vi-l prezentăm şi
dumneavoastră, bineînţeles cade în atribuţiile AGA să aprobe acest lucru, o să
vedem la următoarea şedinţă dacă se aprobă sau nu.
Domnul primar Hogea Constantin
Eu am solicitat acest material, chiar dacă el poate fi de competenţa
exclusivă a A.G.A. şi a Consiliului de Administraţie, dar am spus că este bine
Consiliul Local să fie informat exact cu această situaţie a clienţilor incerţi,
pentru ca să nu apară ulterior tot felul de discuţii.
Este o pierdere în bugetul Aquaserv şi am rugat să prezinte punctual
fiecare situaţie a acestui client incert, pentru a nu apărea tot felul de discuţii şi
cu explicaţia de ce s-a ajuns până aici şi dacă într-adevăr s-au parcurs toate
fazele şi toate căile pe care legea le prevede pentru a recupera acest debit.
Am spus că este bine să ştiţi şi dumneavoastră, ca să nu apară după
aceea discuţii colaterale la o eventuală raportare, domnule, dar cum s-a ajuns
la pierderea aceasta, că noi, consilierii locali – cel puţin AGA, fiind majoritar
Consiliul Local Tulcea – nu am ştiut nimic!
Acesta este motivul pentru care am solicitat prezentarea acestui
material, ca să fie informat plenul Consiliului Local cu această situaţie creată
la Aquaserv.
Nu este o situaţie de un an – doi, este o situaţie care are în spate
datorii de foarte mult timp, celebrele C3B, C3C, C3D, C3A şi cine mai e pe
acolo, dar şi cu alţi beneficiari către care Aquaserv a prestat acest serviciu de
furnizare a apei, la care respectivul a plătit mai puţin sau aproape de loc şi
acum constatăm că nici nu mai avem de la cine să cerem banii.
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Dacă sunt întrebări punctuale pe fiecare dintre clienţii incerţi o puteţi
face.
Profit de faptul că este aici toată conducerea Aquaserv şi vreau să-i
întreb totuşi care mai este situaţia cu str.Păcii, pentru că în urma declaraţiilor
publice ale conducerii Aquaserv, am trecut de la extaz la agonie prin două
articole consecutive, la distanţă de o zi şi am vrea să ştim, este un subiect
ultrainteresant pentru cetăţenii din acea zonă şi nu numai.
Vă rog să explicaţi care este situaţia cu str.Păcii şi cu încheierea
Aplicaţiei nr.1 a masterplanului.
Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar SC Aquaserv
S.A.
După cum bine ştiţi, acea ordonanţă de urgenţă nu a mai apărut, avem
asigurări de la Ministerul Fondurilor Europene sub o formă sau alta că acea
sumă suplimentară va fi alocată pentru proiectul de la Tulcea, mâine voi merge
la Bucureşti la Ministerul Fondurilor Europene să aflu exact stadiul, între timp
colegii mei au actualizat studiul de fezabilitate conform acelei sume
suplimentare, cu acest studiu de fezabilitate vom intra în Consiliul Local să-l
aprobăm, la fel şi pentru Măcin şi Isaccea.
In ceea ce priveşte caietele de sarcini, sunt reactualizate şi cred că
miercurea viitoare vor fi finalizate, mâine sau cel mai târziu luni vom publica
anunţul de intenţie pentru contractul de la Tulcea şi cel de la Măcin şi acum
aşteptăm discuţia de mâine, să vedem forma sub care vor fi alocaţi aceşti bani.
Dar planul de acţiune acesta este.
Domnul primar Hogea Constantin
Domnul director, aveţi şi un termen limită de raportare a acestei
situaţii şi o ştiţi foarte bine, asumat de către dumneavoastră şi anume 15 martie.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Este ceva, un lucru pe care ar fi trebuit să-l facă Aquaserv-ul în
această chestiune şi pe care nu îl face sau nu l-a făcut? Depinde de
dumneavoastră? Există rea voinţă din partea S.C. Aquaserv să înceapă această
lucrare?
Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar SC Aquaserv
S.A.
Riscul e mult prea mare pentru Aquaserv ca să nu facă această
lucrare! Deci suma suplimentară care a fost cerută şi care sperăm să vină până
la urmă este în jur de 10 milioane de euro, acoperitoare atât pentru lucrările de
la Tulcea, cât şi pentru cele de la Măcin - Isaccea.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Scuzaţi-mă, nu înţeleg, 10 milioane pentru ce, pentru care proiect?
Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar SC Aquaserv
S.A.
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Am specificat că 10 milioane de euro sunt pentru cele două contracte,
municipiul Tulcea cele 7 şi Măcin – Isaccea cele 10.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Dumneavoastră vorbiţi acum ca şi cum noi ştim care sunt cele 7
contracte pentru municipiul Tulcea şi cele 10 pentru Măcin-Isaccea. Ceea ce nu
ştim toţi, asta ar fi una. A doua: ştiţi că vorbiţi de un proiect care ar fi trebuit
deja să înceapă şi care ştim că nu a început. Eu vorbesc de cel care începe în
2021 şi pentru care ar fi trebuit să existe măcar o previziune.
Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar SC Aquaserv
S.A.
Vorbim de două lucruri total diferite.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Discutăm pentru că nu a fost la şedinţă cineva care să ne prezinte
chestiunile tehnice legate de Aquaserv. De aceea întrebăm acum. Deci care sunt
cele 7 proiecte.
Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar SC Aquaserv
S.A.
Nu sunt 7 proiecte, este contractul de lucrări nr.7, din perioada 20072013, care a fost fazat, a şi trecut în perioada de programare următoare 20142020, în fazare s-a reziliat contractul, după care s-au ţinut două licitaţii, nu a
venit nimeni pentru că a fost subevaluat şi acum încercăm să-l facem atractiv
din punct de vedere financiar.
Domnul primar Hogea Constantin
Există două aplicaţii pe acest masterplan la Aquaserv: Aplicaţia nr.1,
care este finalizată în proporţie de 20%, cu câteva restanţe notorii şi cunoscute,
cel puţin în ceea ce priveşte municipiul Tulcea şi anume str.Păcii, care nu
înseamnă doar refacerea stratului rutier, ci acolo, în corpul acestei străzi
trebuie implementată o reţea de apă, care trebuie dusă până pe undeva la
intersecţia cu Eternităţii şi Elizeului, de către Vâlceana, până a sucomba, dacă
nu mă înşel, iar de acolo până jos, înspre sensul giratoriu de la Delta şi chiar pe
strada următoare, pe care, iată, nu putem să o facem tocmai din cauza aceasta
şi o conductă de preluare a apei menajere, pentru că cea actuală este
subdimensionată, iar cea actuală urmează să fie transformată într-o conductă
de preluare pluvială, ca să putem să lămurim cumva şi această chestiune a apei
pluviale din zona centrală, în special a str.Păcii. Este cea mai grea lucrare din
Aplicaţia nr.1 de pe Tulcea şi fiind şi cea mai grea, evident că a creat şi
problemele respective, cu falimentul a doi constructori în această perioadă,
evident că lucrarea a fost scoasă la licitaţie, dar suma iniţial prevăzută nu mai
corespunde cu ceea ce se întâmplă actualmente, pentru că toate au crescut din
amonte şi nu numai şi evident că cei care au vrut să se prezinte la licitaţie pe o
lucrare la care să spunem că Aquaserv-ul avea în plan doar 10 lei şi lucrarea
costă 20 lei, normal că nu s-a putut rezolva nimic.
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Aceasta este acum disperarea, de a găsi soluţii faţă de suma iniţială
prevăzută, pentru că practic ea s-a dublat, găsind resurse pentru cealaltă
jumătate – eu vorbesc strict de str.Păcii, ca să putem să implementăm această
lucrare. Nici un constructor nu va veni să facă lucrări aici de 10 lei, când de
fapt costă 20. Şi, repet, s-a ajuns la acest preţ pentru că lucrările au trenat
foarte mult timp din motive – şi să-i răspund şi doamnei Lavinia – cumva
independente de voinţa Aquaserv-ului. Cumva! Pentru că şi aici printr-o
implicare mai serioasă putea să fie alta situaţia, dar acum discutăm în fapt ce se
întâmplă.
Deci disperarea este de a găsi soluţii financiare, pentru că la nivelul
bugetului local e clar că nu există aceste resurse, la nivelul Aquaserv-ului cu
atât mai puţin şi atunci trebuie găsite resursele la nivel de guvern sau din altă
parte, de a suplini acest deficit, de aproape jumătate din costul acestei lucrări.
Şi de ce am spus că s-a trecut de la extaz la agonie, pentru că într-o
ieşire publică a domnului director, pe care şi eu am aplaudat-o, a spus: iată, am
găsit soluţia, urmează doar să se publice ordonanţa şi problema este rezolvată,
iar la două zile – tragedia: nu mai există banii, pentru că ordonanţa n-a fost
publicată în Monitorul Oficial. De ce? Nu vreau eu să fac analize politice pe
text, chiar nu mă interesa, tragedia este că iată, n-am putut să trecem de pragul
acesta, pentru că aveam problema rezolvată.
Şi acum încercăm şi încearcă Aquaserv-ul alte soluţii, prin discuţiile de
la Guvern, poate cineva să-şi aducă aminte să ne acorde banii. Pericolul este
mare, pentru că dacă după deadline-ul trecut în documente Aquaserv-ul nu
reuşeşte să finalizeze Aplicaţia nr.1, pericolul mare şi uriaş este că trebuie să
dăm toţi banii înapoi, e vorba de nişte miliarde de euro pe tot masterplanul.
Lucrurile sunt extrem de serioase şi grave şi repet, poate o spun a treia
sau a patra oară, de aici derivă disperarea de a găsi soluţiile financiare, ca să
încheiem odată aplicaţia aceasta, pe mine mă interesează pe Tulcea, dar mai
este şi Măcin şi Isaccea, înţeleg.
Şi după aceea se pune în discuţie Aplicaţia nr.2, care înseamnă
extinderea reţelei de apă şi canalizare menajeră în alte zone ale oraşului sau a
unităţilor care fac parte din această zonă pe care o deserveşte Aquaserv-ul.
Deci situaţia este extrem de serioasă şi sperăm acum că poate vom găsi
o soluţie. Asta trebuie să facă Aquaserv-ul.
Doamna consilier Suhov Anca
Impreună cu colegii mei, Vâlcu şi Spunoae vrem să vă aducem la
cunoştinţă două probleme într-o problemă.
Prima problemă este faptul că o anumită parte a executivului
Primăriei nu răspunde la adresele făcute de către consilierii locali şi avem o
adresă semnată de noi trei, depusă în 27 septemmbrie 2019, la care încă nu am
primit răspuns, dar dincolo de această problemă generală, avem o problemă
punctuală la Şcoala nr.12, unde suntem în Consiliul de Administraţie şi unde
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practic angajaţii şcolii intră până în apropierea şcolii cu riscul de a fi amendaţi,
avem un părinte cu copil cu dizabilităţi care iarăşi, intră cu riscul de a fi
amendat.
Şcoala nr.12 nu are peron, adică un loc în care să opreşti 3 secunde
cât îţi laşi copilul, deşi există o alee semicarosabilă, care intră dinspre
str.Victoriei, se apropie de parcul Victoria şi apoi merge până la Şcoala 12.
Dacă ştiţi zona, acea alee se termină într-o parcare în care nu se poate intra
decât pe acea alee.
Am solicitat nu o dată ajutorul, nu am primit răspunsul, ultima adresă
este semnată dincolo de partide, dincolo de orice, de noi toţi trei reprezentanţii
Consiliului Local în Consiliul de Administraţie, pe data de 27 septembrie 2019.
Dacă vor să mai adauge colegii.
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Această problemă a fost ridicată în Consiliul de Administraţie al Şcolii
nr.12 de două sau trei ori. Noi deşi am primit acest demers din luna septembrie,
încă nu am primit răspuns şi nu s-a mişcat nimic acolo.
Eu cred că prin intervenţia Poliţiei Locale e vorba de numai mutat un
semn de circulaţie, ca cei care vin să parcheze sau numai să oprească, aşa cum
spunea şi doamna consilier, acolo în faţa şcolii, ar fi suficient pentru a li se da
această libertate, de a opri autoturismul şi mai ales părinţii care au copiii cu
dizabilităţi, cărora le este teamă să nu fie amendaţi.
Rugămintea noastră a fost doar să li se permită, fără să fie lezaţi de
aceste semne de circulaţie de interzicere acolo. Nu vorbim de intrarea în parcul
Victoriei, ci numai de acea porţiune de drum care merge numai până la Scoala
12.
Domnul primar Hogea Constantin
Potrivit planului despre care ne-a spus domnul Grigore, e posibil să
fie amendaţi.
Doamna consilier Suhov Anca
Au şi fost! Cadrele didactice au fost amendate şi nu o dată!
Domnul primar Hogea Constantin
Această adresă nu poate fi decât la DIAP sau la Gospodăria comunală.
Dacă ştiţi cumva de acest lucru şi chiar nu s-a întâmplat nimic – sau Poliţia
Locală – chiar v-as ruga să vedeţi despre ce este vorba, pentru că aceste adrese
nu stau la mine, eu le dirijez către cei cărora le sunt destinate.
Deci domnul Constantin Florenţiu, doamna Carmen Verban, Poliţia
Locală dacă ştiţi de acest lucru, vă rog să treceţi urgent la... şi dacă e vorba
doar de schimbarea unui semn de circulaţie – acum, aleea din parcul Victoria,
aşa cum spunea şi Andaluzia, nu este un drum de circulaţie, este o alee
pietonală. Numai că încercăm o situaţie de compromis, mai ales că sunt şi nişte
copii cu probleme, dar nu e prinsă în nomenclatorul străzilor, ca să fie o stradă
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cu toate atributele care derivă din acest aspect şi cu legea de circulaţie. E un
parc cu o alee pietonală.
Domnul Florenţiu, dacă ştii ceva despre chestia aceasta.
Domnul Constantin Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi
Administrare Patrimoniu
Nu face parte din drumurile publice. Am fost acolo cu un reprezentant
al circulaţiei în municipiul Tulcea, nu putem să semnalizăm, nu putem să
marcăm pentru că aleea pietonală face parte din parcul Victoria. In
măsurătorile cadastrale face parte din parcul Victoria.
Doamna consilier Suhov Anca
Vă contrazic! Am mai verificat o dată site-ul OCPI-ului. Parcul
Victoria nu este intabulat! Nu este cadastrat!
Atâta timp cât nu este cadastrat, nu ştiu ce vă poate opri să creaţi
aceştei şcoli o cale de acces, limitată cu barieră, cu ce vreţi dumneavoastră
dacă asta este necesar.
Domnul primar Hogea Constantin
Acolo e o chestie mai delicată pentru că în afară de Grigore Moisil,
care poate avea accesul şi din 1848, Şcoala Generală nr.12 este într-o enclavă
acolo, în care singurul acces este acesta din parcul Victoria.
Pe logica de a da drumul maşinilor acolo să circule, din păcate a
apărut reversul unor alte probleme, că sunt unii care circulă şi cu viteză pe
acolo, vin, aşteaptă copiii la şcoală şi erau cât pe ce unii să-i ia pe capotă,
pentru că şoferii sunt şoferi de mai multe feluri şi Poliţia ne-a atras atenţia că
nu este un drum reglementat de legile circulaţiei.
Acolo, doar dacă există o rezervă din zona parcului pentru a crea o
alee pietonală, total separată de carosabil şi dacă Poliţia Rutieră ne permite ca
acea alee carosabilă să rămână şi cu statut de trafic auto. Altfel e complicat,
aici de fiecare dată ne-am lovit de faptul că nu are statut de stradă supusă
regulilor de circulaţie şi Poliţia ne-a şi spus: ce caută maşinile pe acolo! Le-am
propus să-i lăsăm, cum spunea domnul Florenţiu şi cu barieră, cu lacăt, care a
ţinut după modelul nostru vreo două zile şi atât, ăştia suntem!
Eu – şi nu am pretenţia că e soluţia definitivă, dar consider că dacă
acea alee pietonală Poliţia ar fi de acord să o treacă în regim de drum rutier,
dar din parc să facem o rezervă cu statut de alee pietonală, pentru ca, copiii să
circule pe alee, departajată clar şi dincolo să circule maşinile până la cişmea,
undeva să întoarcă. Asta e singura variantă.
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Dacă analizăm la faţa locului toţi cei care am putea lua o hotărâre,
cred că s-ar putea găsi o soluţie. Din birou e mai greu, dar acolo, la faţa locului
dacă ne-am putea întâlni Poliţia, DIAP-ul...
Domnul primar Hogea Constantin
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Rog DIAP-ul să faceţi din nou o invitaţie către domnul Ilie Marian,
care este şeful circulaţiei pe municipiu şi împreună cu Gospodăria Municipală,
cu Poliţia Locală să mergeţi şi să-i spuneţi: daţi-ne soluţia! Pentru că Serviciul
Circulaţiei reglementează această chestiune. Noi executăm. Şi dacă dânşii ne
dau o soluţie, până la zona cişmelei, va trebui să găsim – eu am zis că asta ar fi
varianta, dar pentru asta ar trebui să fie de acord şi Serviciul Circulaţie al
Poliţiei Municipiului.
Şi dacă se poate, aleea pietonală să fie clar delimitată şi prin o piesă
de mobilier, un gard, că altfel am avut probleme când erau să calce copiii
acolo. Vin la fotbal, dar vor să meargă cu maşina până în buza terenului, dacă
se poate!
Pot să lase maşina pe str.Victoriei undeva şi să se ducă pe jos până la
terenul de fotbal, dar noi aşa vrem, dacă se poate să intrăm cu maşina până în
magazin, până în casă, până în restaurant şi până unde se poate.
S-a înţeles Florenţiu, da? Şi te rog frumos, luna viitoare informezi
Consiliul Local cu ce s-a lămurit legat de acest lucru.
Doamna consilier Suhov Anca
Domnul primar, de întors este loc, pentru că la nord de incinta şcolii
este o parcare, oricum numai din aceea se poate ajunge, nu se poate intra din
altă parte. Asta chiar nu e o problemă cu întorsul.
Ideea era poate eventual un drum cu acces restricţionat, cu legitimaţie
doar pentru cadrele didactice, care totuşi petrec nişte multe ore acolo şi părinţii
care îşi declară problemele pentru care nu pot să ducă copiii 200 metri de
mână. Măcar atât.
Domnul primar Hogea Constantin
Acum, din câte ştiu eu, doamna consilier cred că stă şi în zonă, o puteţi
invita în descindere şi pe doamna viceprimar, ca să vedem exact cum stau
lucrurile.
Doamna consilier Suhov Anca
Eu împreună cu doamna viceprimar am fost de mai multe ori acolo la
faţa locului, nu am reuşit să rezolvăm problema...
Domnul primar Hogea Constantin
Nu ne-aţi chemat pe noi să...
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Nu, daţi-mi voie să vă reamintesc că anul trecut, împreună cu domnul
director Florenţiu şi cu domnul de la Poliţia Rutieră, domnul comandant Ilie,
am fost la faţa locului. A fost o propunere din partea dumnealui de reglementare
a acelui traseu, în sensul să se facă un sens unic, să se facă pe lângă biserică.
Urma ca Direcţia de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu să vină cu o
propunere şi cu o solicitare în acest sens, pentru că ei nu se pot autosesiza şi nu
este menirea lor să facă acest demers, ei doar pot să aprobe sau nu o propunere
a noastră, a Direcţiei de Intreţinere şi Administrare Patrimoniu.
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Dar sunt convinsă că domnul director Florenţiu şi DIAP-ul, până la
sfârşitul lunii viitoare or să facă lucrul acesta.
Dacă mai sunt şi alte intervenţii.
Domnul Constantin Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi
Administrare Patrimoniu
Nu avem nici o posibilitate de ieşire pe 1848.
Doamna viceprimar Luca Adaluzia
Nu pe 1848, ci pe lângă biserica din spatele Scolii nr.10.
Domnul Constantin Florenţiu – director Direcţia Intreţinere şi
Administrare Patrimoniu
Acolo avem un taluz destul de mare şi...
Doamna viceprimar Luca Adaluzia
Domnul Florenţiu, vedeţi de ce nu vreţi să rezolvaţi problemele?
Pentru că nu vreţi să vedeţi mai mult!
Haideţi să venim cu o propunere tehnică, poate Gospodăria, poate
SUAT-ul face lucrul acesta!
Domnul primar Hogea Constantin
Florenţiu, s-a decis să se meargă la faţa locului, nu te mai atepronunţa
pe varianta cea mai domoală. Se merge pe teren şi după aceea vii cu soluţiile.
Luna viitoare vii şi spui exact cum stau lucrurile!
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Incă o problemă: e vorba de semaforizarea nouă din Piaţa Nouă.
Intenţia este salutară, dar ar mai trebui umblat la timpii care sunt, adică
sincronizarea între culori să fie mai rapidă şi între cele două stopuri de pe
fiecare sens. Pentru că dacă vii dinspre Biserica cu Ceas şi este verde,
următorul stop care ar urma să fie verde, mai durează poate şi un minut-două.
Domnul primar Hogea Constantin
Acum nu ştiu, am trecut şi eu de foarte multe ori prin zonă, pentru că
am tot primit de toate şi au fost momente când am prins verde coborând de pe
Gavrilov Corneliu la toate cele trei semafoare!
Intr-adevăr, se mai poticnesc puţin maşinile, că arată cum arată
strada, dar legat de termenul Aquaserv-ului de 15 martie, ar trebui să revenim
acolo, să putem să circulăm mai fluent.
Dar şi invers, de fiecare dacă am prins verde pe toate cele trei stopuri.
O să rugăm colegii de la Flash să încerce să mai intervină, dar mai
sunt corelate şi cu celelalte. Dar eu personal – şi acum poate consideraţi că
sunt subiectiv – dar ori de câte ori am trecut şi am fost a doua sau a treia
maşină pe verde, am prins toate stopurile verzi.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Mulţumim, domnul doctor, să ştiţi că Societatea Flash face favoruri
executivului şi domnului primar, pentru că şi eu am păţit acelaşi lucru, am
trecut doar pe verde. Da, întotdeauna cu ce este nou, până ne obişnuim...
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Dacă mai sunt discuţii?
Dacă nu mai sunt alte discuţii, declar închisă şedinţa ordinară,
doamnelor şi domnişoarelor, vă doresc o primăvară frumoasă şi plină cu iubire!
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETARUL GENERAL

VICEPRIMNAR,

AL MUNICIPIULUI TULCEA

LUCA ANDALUZIA

Jr.BRUDIU MARIA
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