JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL

Incheiat astăzi, 18 martie 2020, ora 15,00 în
şedinţa
extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului
Tulcea, judeţul Tulcea.
Şedinţa a fost convocată de către primarul municipiului Tulcea,
dr.ing.Hogea Constantin, în baza dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. a), art.
134 alin. (1) lit. a) şi alin. (4), art. 138, alin. (1), art. 155, art. 196, alin.
(1) lit. b), art. 197, alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziţia nr.
288/18 martie 2020 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul
oficial al Primăriei Municipiului Tulcea.
Sunt prezenţi 17 consilierii locali (din totalul de 20 consilieri
locali în funcţie).
Lipsesc doamnele consiliere: Ardeleanu Daria, Litrin Elisabeta,
Mergeani Ana Elena.
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 invitaţi în legătură cu ordinea de zi: domnul Iusuf
Leventh, director Direcţia Administraţie Publică Locală, doamna
Antonescu Alina, director Direcţia Economică, doamna Zibileanu
Stefana, director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, doamna
Marinov Gabriela, director Direcţia Management Proiecte cu finanţare
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nerambursabilă, domnul Ifrim Valentin, director general provizoriu SC
Aquaserv S.A.
Preşedinte de şedinţă este în continuare doamna viceprimar
Luca Andaluzia.
Domna viceprimar Luca Andaluzia – preşedintă de şedinţă
Bună-ziua!
Deschidem şedinţa extraordinară convocată de îndată a
Consiliului Local al Municipiului Tulcea de astăzi, 18 martie 2020.
Pe ordinea de zi avem patru puncte:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2020.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea
Constantin
2. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de
Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Tulcea,
prevăzut în bugetul Municipiului Tulcea pe anul 2020.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea
Constantin
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 261/27.09.2007 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate „REABILITAREA ȘI EXTINDEREA
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN
JUDETUL TULCEA, ROMÂNIA” SI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, PENTRU MUNICIPIUL TULCEA.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea
Constantin
4. Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea reţelei
şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar şi
pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar din
municipiul Tulcea, pentru anul şcolar 2020-2021.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea
Constantin
Vă supun votului ordinea de zi.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 17 voturi „pentru”), ordinea de zi a fost
aprobată.
Intrăm în ordinea de zi.
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Punctul nr.1, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2020.
Sunt vizate pe fond comisiile de specialitate ale Consiliului Local
nr.1, 3, 4 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
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
Doamna director economic, vă rog să prezentaţi pe scurt.
Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică
Rectificăm bugetul local cu suma de 1075 mii lei, justificat pe
semnarea unor contracte de finanţare pe fonduri europene, adică:
Modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Tulcea şi
Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale.
De asemenea, în cadrul hotărârii de modificare a bugetului local,
unde avem prevăzută suma de 500 mii lei în fondul de rezervă bugetară,
din suma aceasta de 500 mii lei astăzi, printr-o hotărâre de Consiliu
Local, o să alocăm 100 mii lei pentru achiziţionare de produse
alimentare, de igienă şi produse de strictă necesitate pentru persoanele
aflate în autoizolare la domiciliu, în vederea prevenirii răspândirii Covid19.
Acesta este bugetul modificat.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Discuţii?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de
hotărâre.
In unanimitate (cu 17 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a
fost aprobat.
Punctul nr.2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția
Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prevăzut în bugetul
Municipiului Tulcea pe anul 2020.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4 şi 5.
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Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - 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 discuţii, întrebări.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Poate ne prezintă doamna director şi aici pe scurt.
Doamna Antonescu Alina – director economic
Am avut solicitări din partea Direcţiei de Sănătate Publică şi din
partea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie socială vizavi de achiziţionarea
unor alimente şi materiale de igienă pentru persoanele care se află în
autoizolare. In acest context, am propus să folosim suma de 100 mii lei
pentru achiziţionarea acestor produse.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Este obligaţia autorităţii locale de achiziţiona din banii proprii
ai unităţii administrativ teritoriale?
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Da, este o obligaţie legală, este o hotărâre de guvern şi mai cu
seamă sunt hotărârile Comitetului Naţional de situaţii speciale de
urgenţă, în care obligativitatea aceasta revine UAT-urilor. Doar celor
care sunt în autoizolare. Nu face referire la cei care sunt în carantină.
Ştiu că dumneavoastră, doamna consilier, aţi ridicat problema pe
grupul nostru de consilieri cu privire la anumite produse – prijamale,
lenjerii de pat, dar nu este cazul.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Voiam să înţeleg dacă este obligativitatea de a achiziţiona din
fondurile UAT-ului aceste produse.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Da, iar aceste produse se dau la cerere, la cei care solicită lucrul
acesta.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Indiferent de situaţia socială a celui care solicită?
Domnul consilier Drăniceanu Daniel
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Cine ţine evidenţa persoanelor care trebuie să primească aceste
produse?
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Cei care gestionează această situaţie sunt cei de la Direcţia de
Sănătate Publică, sunt în evidenţa lor, a celor de la Sănătate Publică.
Dânşii comunică Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, vă daţi
seama că este şi confidenţial lucrul acesta, locurile unde sunt aceste
persoane autoizolate. Ne referim la cele din municipiul Tulcea.
Domnul dr. Vâlcu probabil că ne poate da şi alte detalii, este şi
în Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă.
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Este vorba de persoanele care se autoizolează o perioadă de
timp, 14 zile este această perioadă, ei se înregistrează la Direcţia de
Sănătate Publică. După cele 14 zile din nou se adresează Direcţiei şi
primesc de la Direcţia de Sănătate un document în baza căruia merg şi îşi
recuperează concediul medical sau alte acte, dar pe parcursul acestor 14
zile poate nu au posibilitatea să-şi cumpere nici alimente şi nici materiale
igienico-sanitare. De aceasta se apelează la primării, pentru a acoperi
aceste necesităţi ale acestor persoane.
Săptămâna trecută, din iniţiativa domnului primar a avut loc
Comitetul municipal pentru situaţii de urgenţă, în care s-a şi discutat
chestiunea aceasta.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Este aici şi doamna director Zibileanu şi o să o rugăm şi pe
dumneaei să ne lămurească puţin mai mult.
Doamnă, dacă puteţi să daţi câteva detalii cu privire la
obligativitatea pe care o avem noi, unitatea administrativ teritorială faţă
de persoanele care sunt autoizolate.
Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi
Protecţie Socială
Chiar înainte să plec de la birou, au venit alte 16 persoane
autoizolate, la care trebuie să le ducem mâncare şi în funcţie de nevoie,
produse igienico-sanitare. Avem persoane care solicită legume, carne,
să-şi facă mâncarea acasă. Avem, de exemplu, o persoană care ne
solicită săpun şi apă. Sunt situaţii în care familiile au copii, pentru care
solicită pampersi sau au nevoie de alte produse, funcţie de vârsta celor
care se află autoizolaţi.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
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In acest moment câte persoane se află în această situaţie, în
evidenţa dumneavoastră?
Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi
Protecţie Socială
In evidenţa Direcţiei de Asistenţă sunt 27 persoane. Au nevoie să
li se ducă gunoiul, au nevoie de produse de strictă necesitate pentru a
rezista în casă.
Doamna consilier Frandeş Claudia Alina
Deci dumneavoastră le achiziţionaţi şi le duceţi lor?
Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi
Protecţie Socială
Da.
Domnul consilier Tudor Marian
Intrebarea nu este pentru doamna director, este dacă se cunoaşte
la nivelul municipiului Tulcea câte persoane cu suspiciune, aflate în
autoizolare la domiciliu sunt.
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
DSP-ul cunoaşte numărul acestora.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Deci deocamdată, aşa cum a spus şi doamna director, în evidenţa
noastră sunt 27 de persoane autoizolate.
Domnul consilier Tudor Marian
Am auzit răspunsul doamnei director, dar sunt două chestiuni
diferite. Eu am întrebat dacă se cunoaşte numărul exact în municipiu.
Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi
Protecţie Socială
Direcţia de sănătate publică gestionează toate persoanele care
sunt în autoizolare la domiciliu şi persoanele carantinate.
Domnul consilier Tudor Marian
Şi acestea sunt toate?
Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi
Protecţie Socială
Nu putem să ştim acest lucru, doar persoanele care au nevoie de
ceva...
Domnul consilier Tudor Marian
Şi care au solicitat de la dumneavoastră!
Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi
Protecţie Socială
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Exact. Ceea ce vă pot spune este că la începutul săptămânii, luni,
am avut o singură persoană, după aceea trei persoane, în următoarea zi
16 persoane şi numărul lor a crescut foarte mult în ultimele zile.
Doamna consilier Pavel Viorica
Dacă îmi permiteţi, cei care sunt autoizolaţi, înseamnă că vin din
anumite zone şi zona galbenă. Cei care vin din zona roşie, aceia sunt
carantinaţi. La nivelul municipiului Tulcea nu avem nici o persoană în
carantină. Pe raza municipiului, rectific!
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Dacă mai sunt şi alte întrebări la punctul acesta.
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de
hotărâre.
In unanimitate (cu 17 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a
fost aprobat.
Punctul nr.3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.
261/27.09.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
„REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE
CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDETUL TULCEA, ROMÂNIA” SI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, PENTRU MUNICIPIUL
TULCEA.
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
Domnul director, vă rog, foarte pe scurt să ne spuneţi despre ce
este vorba.
Domnul Ifrim Valentin – director general provizoriu SC
AQUASERV S.A.
Este vorba de contractul de lucrări nr.7, care include str.Păcii, a
fost reziliat contractul pentru a doua oară, s-au susţinut două sesiuni de
achiziţii la care nu s-a prezentat absolut nimeni din cauza valorii mici a
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contractului, ulterior, în luna decembrie, împreună cu proiectantul iniţial
am actualizat valoarea devizului general funcţie de noile prevederi
legislative şi soluţiile tehnice pe care le-am identificat, rezultând o
valoare de aproximativ 15 milioane de lei suplimentar.
Acesta este strict pentru Tulcea. Săptămâna viitoare vor fi
şedinţe de consilii locale la Măcin şi Isaccea, pentru actualizarea
devizelor la lucrările care privesc aceste localităţi.
Dacă avem hotărârea, mâine ridicăm în sistemul electronic
achiziţia contractului.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
Vă rog, dacă doreşte cineva să intervină? Intrebări?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de
hotărâre.
In unanimitate (cu 17 voturi “pentru”) proiectul de hotărâre a
fost aprobat.
Punctul nr.4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind
organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de
stat şi particular preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu
program sportiv suplimentar din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar
2020-2021.
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 4 şi 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin
Comisia nr.1 - 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
Dacă aveţi întrebări?
Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de
hotărâre.
Doamna consilier Pavel Viorica
La acest proiect de hotărâre nu particip la vot.
Doamna viceprimar Luca Andaluzia
S-a luat act.
Cine este pentru?
Cu 16 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.
Doamna consilier Pavel Viorica nu a participat la vot.
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Ordinea de zi s-a încheiat, dacă dumneavoastră mai aveţi ceva
de completat. Dacă nu, vă mulţumesc foarte mult, închidem şedinţa.
O zi bună!
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETARUL GENERAL

VICEPRIMAR,

AL MUNICIPIULUI TULCEA

LUCA ANDALUZIA

Jr.BRUDIU MARIA

2 EX.
EE

9

