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JUDEŢUL TULCEA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA  

 

 

                                         PROCES-VERBAL 

   

Incheiat astăzi, 30 aprilie 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. 426/24 aprilie 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: Ştefan Ionuţ Paul şi Pavel 

Viorica. 

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. 

 Doamna viceprimar Luca Andaluzia – preşedintă de şedinţă 

 Bună-ziua! 

Inainte de a deschide şedinţa ordinară a Consiliului Local, vreau să vă 

rog să păstrăm un moment de reculegere pentru pictorul Eugeniu Barău, 

cetăţean de onoare al municipiului Tulcea. 
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Vă mulţumesc frumos! 

Declar deschisă şedinţa de astăzi, 30 aprilie 2020. 

La ordinea de zi în forma propusă de executiv, completată şi cu punctul 

„Diverse”, avem 18 puncte. 

Sunt şi alte propuneri pentru ordinea de zi?  

Supun la vot ordinea de zi.  

Cine este pentru? 

- Ordinea de zi supusă aprobării este următoarea: 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 31 martie 2020. 

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 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2020. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5. 

4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%.  

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului 

de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc  TAVS, municipiul Tulcea” și a 

indicatorilor tehnico-economici. 

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

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului 

de locuințe din strada Gării, nr. 6, bl.  3, municipiul Tulcea” și a indicatorilor 

tehnico-economici. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii 

corespunzătoare Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12, Municipiul Tulcea 

prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 4 şi 5. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție privind proiectul „ Reabilitare clădire, internat – Liceul 

Teoretic Grigore Moisil” și a indicatorilor tehnico-economici. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 4 şi 5. 

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

cheltuielilor aferente pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de 

locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc  TAVS, municipiul Tulcea”, Cod SMIS 

130530. 

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

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

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

cheltuielilor aferente pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de 

locuințe din strada Gării, nr. 6, bl. 3, municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130526. 

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

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

“MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE  

GRĂDINIȚEI CU PROGRAM  PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA 

PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICĂ”, COD SMIS 130577 și a cheltuielilor 

legate de proiect. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 4 şi 5. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «Reabilitare 

clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil», COD SMIS 130583 și a 

cheltuielilor legate de proiect. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 4 şi 5. 

13. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute 

cu titlu gratuit către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului în 

suprafață de 0,40 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, 

situat în Tulcea, Aleea Livezilor nr. 9, pentru amplasarea unei firide de 

distribuție și contorizare palier. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1 şi 5. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 

pentru terenul în suprafaţǎ de 1.906 mp, identificat cu numărul cadastral 45520, 

carte funciară nr. 45520, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, 

str. Isaccei, nr. 2, colț cu str. Grigore Antipa FN și vânzarea acestuia cu 

exercitarea dreptului de preemțiune, prin negociere directǎ către societatea 

Complex Delta  S.R.L.. 

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



 4 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a activităţilor de 

deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie și tratamente fitosanitare în Municipiul 

Tulcea nr. 29748/28.10.2010, prin act adițional. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Protocolului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și 

transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii 

Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile 

municipale care se va încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile 

privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 161/27.08.2019, prin act adițional. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor 

juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a societății Aquaserv 

S.A.. 

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

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5. 

18. Diverse. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Mulţumesc! 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 31 

martie 2020. 

Dacă avem discuţii? 

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, 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 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 
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Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Vă rog, dacă sunt intervenţii? 

Dacă nu, o rog pe doamna director să ne prezinte în ce constă 

proiectul. 

- A venit domnul consilier Ştefan Ionuţ Paul. 

Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică 

S-au alocat 400  mii lei din fondul de rezervă bugetară pentru 

efectuarea dezinfecţiei străzilor din municipiul Tulcea şi efectuarea dezinsecţiei 

scărilor de bloc, conform hotărârii Comitetului local pentru situaţii de urgenţă 

nr.4 şi nr.3, prin care s-a hotărât, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 6 

şi 3 să se efectueze dezinsecţia scărilor de bloc şi dezinfecţia străzilor. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Noi în comisie am discutat toate  cele patru puncte de pe ordinea de zi  

la pachet, pentru că la punctul doi aprobăm alocarea sumei, apoi rectificarea 

bugetară, apoi vom aproba din nou un tarif, noi în comisie am discutat şi cu 

Gospodăria Municipală, care a prezentat şi calendarul, atât pentru primul 

punct şi pentru al doilea, ne-am lămurit.  

- A venit doamna consilier Pavel Viorica. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Vă rog, doamna Verban! 

Doamna Verban Carmen – şef Serviciu Gospodărie Municipală 

Conform Hotărârii Comitetului local de urgenţă nr.4, am hotărât să se 

facă dezinsecţia pe scările de bloc, urmare a ordonanţelor militare şi a 

adreselor de la Prefectură, care ne spuneau că trebuie să executăm dezinfecţia 

în condominii şi pe străzi. 

Urmare a acestor aspecte, noi am solicitat Coral-ului, care este 

operatorul nostru cu care încă mai avem contract de execuţie a acestor tipuri de 

lucrări, să ne facă o ofertă, pentru că pe situaţii de urgenţă au fost foarte 

solicitaţi, toate echipamentele au explodat ca şi preţuri, toate substanţele 

folosite pentru aceste tipuri de servicii au fost la preţuri mai mari, după cum 

toată lumea ştie şi s-a încheiat actul adiţional cu privire la execuţia acestor 

tipuri de lucrări.  

Iniţial s-a stabilit tot în cadrul Comitetului pentru situaţii de urgenţă să 

se facă de două ori pe lună, o dată la două săptămâni, noi am executat un 

tratament, urmând să analizăm să vedem restul tratamentelor până la sfârşitul 

stării de urgenţă, care este până pe 15 mai. Dacă se va prelungi – dar actul 

adiţional este doar pe această perioadă. 

Domnul consilier Vâlcu Dumitru 

Eu cred că a fost bine venită această iniţiativă şi într-adevăr cred   că 

s-a şi simţit şi văzut această activitate mai ales la scările de bloc, am văzut că   

s-au respectat recomandările stabilite de Comitetul local pentru situaţii de 
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urgenţă. La nivelul municipiului Tulcea nu au fost foarte multe focare ca în alte 

oraşe, au fost câteva cazuri care s-au rezolvat, dar ca iniţiativă a fost foarte 

bine venită. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Vă mulţumim! 

Dacă mai sunt alte intervenţii? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

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

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 

2020. 

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    

Vă rog, dacă sunt intervenţii? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

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

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%.  

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    

Doamna director, vă rog să ne daţi câteva explicaţii cu privire la ce 

presupune această indexare. 

Doamna Grădinaru Daniela – şef Serviciu Impozite şi Taxe 

Indicele de inflaţie la 31 decembrie 2019, comunicat de Institutul 

Naţional de Statistică este de 3,83%, adică rata inflaţiei este de 3,8, astfel că 

potrivit art.491 din Codul Fiscal suntem obligaţi să aplicăm până la 30 aprilie 
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indexarea anuală cu rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, adică toate sumele 

reprezentând taxe şi impozite în sume fixe, în cuantum fix, au fost indexate cu 

procentul de 3,8%. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Puteţi, vă rog frumos, să explicaţi ce înseamnă – ce presupune dacă 

noi nu am indexa impozitele şi taxele cu rata inflaţiei? 

Doamna Grădinaru Daniela – şef Serviciu Impozite şi Taxe 

Dacă nu am indexa această prevedere legală, respectiv de a indexa cu 

rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică, alineatul următor 

din Codul fiscal prevede următoarele: dacă nu se indexează, se vor aplica  

nivelurile maxime prevăzute în Codul Fiscal, astfel că dacă nu promovăm 

această hotărâre de Consiliu Local cu această indexare, va trebui să aplicăm 

pentru anul 2021 nivelurile maxime, adică inclusiv indexarea plus procentele la 

nivel maxim, pentru că  în momentul de faţă  la procentele aplicate la impozitul 

pe clădiri persoane juridice pentru  clădiri rezidenţiale sau nerezidenţiale, sau 

impozitul pe clădiri persoane fizice nu suntem la nivelul maxim. Suntem, să 

spunem, la un nivel mediu spre minim. 

 Deci în condiţiile în care nu se va aproba această hotărâre de 

Consiliu Local cu indexarea, va trebui să  aplicăm din 2021 nivelurile maxime, 

inclusiv indexarea! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Mulţumesc! 

Dacă sunt discuţii sau întrebări? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Mulţumesc, cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul 

„Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc  

TAVS, municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici. 

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. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Vă rog, dacă avem discuţii? 
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Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Punctul nr.6 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. 6, bl.  3, 

municipiul Tulcea” și 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. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Vă rog, dacă sunt discuţii, intervenţii? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

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

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul 

„Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniţei cu Program 

Prelungit nr. 12, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a 

indicatorilor tehnico-economici. 

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. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

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? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Punctul nr.8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul 

„ Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic „Grigore Moisil” și a 

indicatorilor tehnico-economici. 

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. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

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    

Dacă sunt întrebări, discuţii pe marginea proiectului? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Doamna consilier Pavel Viorica 

La acest proiect de hotărâre nu voi participa la vot. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

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 
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9. Marin Cezar Pentru  

10.               Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru  

12. Pavel Viorica         Nu participă la vot 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14 Suhov Anca Pentru 

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Tudor Marian Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea cererii de finanțare și a  cheltuielilor aferente pentru proiectul 

„Eficientizarea energetică a blocului de locuit din strada Potcovari, nr. 1, bloc  

TAVS, municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130530. 

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. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

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? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

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 cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru proiectul 
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„Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 6, bl. 3, 

municipiul Tulcea”, Cod SMIS 130526. 

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. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Comisia nr.3 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Vă rog, dacă sunt discuţii, întrebări? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Intrebări nu, dar constat că în toate cele patru proiecte cota este de 

50% fonduri nerambursabile, 45% asociaţia, plus 5% Primăria. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Nu am înţeles! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin  

Doamna Marinov vrea să ne spună că 50% din valoare este 

nerambrusabilă, iar diferenţa de 50% este acoperită de asociaţia de proprietari  

în parte şi Primărie diferenţa. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Tot n-am înţeles! Este ce speraţi dumneavoastră sau ce spune legea? 

Sau voiaţi să-i daţi posibilitatea doamnei Marinov să explice? Vă rog, doamna 

Marinov! 

Doamna Marinov Gabriela – director Direcţia de Management 

proiecte cu finanţare nerambursabilă 

Conform Ghidului solicitantului, finanţarea nerambursabilă este de 

60%, iar 40% se împarte între Primărie în procent de 25% şi 15% asociaţia de 

proprietari. 

In egală măsură şi cheltuielile neeligibile se împart între cele două 

entităţi. Or, aceste cheltuieli neeligibile au determinat în cazul unora dintre 

proiecte, cum este şi acest caz,  creşterea acestor cote, astfel că se ajunge la mai 

mult de 40% şi contribuţia Primăriei creşte mai mult de 25%, dar nu ajunge 

50% sub nici o formă! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

S-a aprobat proporţia ca şi la celelalte proiecte pe care le-am aprobat 

în ultimele 6 luni. 

Doamna Marinov Gabriela – director Direcţia de Management 

proiecte cu finanţare nerambursabilă 
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Apar diferenţe datorită lucrărilor pe care le presupun aceste proiecte, 

pentru că şi blocurile sunt diferite şi evident şi cheltuielile neeligibile sunt 

diferite de la bloc la bloc. Unora li se repară subsolul, altora nu, liftul, de 

exemplu, este eligibil într-o anumită proporţie. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Vizavi de termoizolaţie? 

Doamna Marinov Gabriela – director Direcţia de Management 

proiecte cu finanţare nerambursabilă 

Şi vizavi de termoizolaţie sunt soluţii diferite adoptate, de exemplu este 

un singur bloc care a acceptat soluţia cu polistiren pentru eficientizare, iar 

celelalte sunt pe bază bazaltică. Pot interveni până şi de aici diferenţe! 

Dacă îmi permiteţi, din şase proiecte care presupun eficientizarea 

termică a blocurilor, un proiect presupune eficientizarea a nouă blocuri, este un 

proiect destul de mare şi acolo corespunzător şi cheltuielile neeligibile vor fi 

mai mari şi va creşte şi procentul care trebuie acoperit de către Primărie şi 

Asociaţia de proprietari, iar celelalte cinci proiecte vizează doar câte un imobil. 

Deocamdată suntem în etapa de contractare la aceste două proiecte şi 

vor mai veni încă patru, din cele şase. La fiecare cotele sunt diferite tocmai 

datorită cheltuielilor neeligibile care sunt de la un imobil la altul, pentru că 

problemele sunt diferite de la un bloc la altul şi datorită lucrărilor pe care le 

presupun aceste proiecte. Dar repet, niciodată contribuţia Primăriei nu a fost 

stabilită şi nu va fi nici în timpul implementării de 50%.  

40%, repet, conform Ghidului, este valoarea maximă totală a 

cofinanţării, a contribuţiei publice din partea Primăriei şi a Asociaţiei de 

proprietari, care poate ajunge în total la 50%, dar nu se ajunge la 50%, cel mult 

40 şi ceva la sută, dar se împarte între Primărie şi Asociaţia de Proprietari. Se 

va institui tot prin hotărâre de Consiliu Local un mecanism prin care se vor 

recupera acele sume de la asociaţiile de proprietari ce le revin pentru 

eficientizare. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Mulţumim! 

Mai avem alte discuţii? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

Punctul nr.11 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului “MODERNIZAREA  INFRASTRUCTURII 

CORESPUNZĂTOARE  GRĂDINIȚEI CU PROGRAM  PRELUNGIT NR. 12, 

MUNICIPIUL TULCEA PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICĂ”, COD SMIS 

130577 și a cheltuielilor legate de proiect. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 4 şi 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 
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 Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

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    

Dacă sunt întrebări, discuţii pe marginea proiectului? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Nu voi participa la vot la acest proiect de hotărâre. 

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

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. Marin Cezar Pentru  

10.               Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru  

12. Pavel Viorica Nu participă la vot 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14 Suhov Anca Pentru 
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15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Tudor Marian Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.12 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului «Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore 

Moisil», COD SMIS 130583 și a cheltuielilor legate de proiect. 

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. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

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    

Dacă sunt întrebări, discuţii pe marginea proiectului? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Doamna consilier Pavel Viorica 

La fel, la acest proiect de hotărâre nu voi participa la vot. 

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.          Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 

4. Drăniceanu Daniel Pentru 
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5.           Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru  

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru  

12. Pavel Viorica Nu participă la vot 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14 Suhov Anca Pentru 

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Tudor Marian Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Punctul nr.13 de pe ordinea de zi. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă îmi permiteţi! Doamna Pavel, am şi eu o curiozitate. De ce nu 

votaţi aceste proiecte de hotărâre sau de ce vă consideraţi incompatibilă, pentru 

că în opinia mea nu văd unde este incompatibilitatea dumneavoastră pe funcţia 

de inspector general şcolar. Aveţi vreun interes patrimonial într-una din aceste 

unităţi şcolare? 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Am discutat cu dumneavoastră la şedinţa anterioară şi am spus că 

toate proiectele de hotărâri care vizează învăţământul, de comun acord... 

Domnul primar Hogea Constantin 

Revin şi întreb acum juriştii, care este incompatibilitatea 

dumneavoastră în a susţine aceste proiecte? Eu, sincer, nu o văd! 

Dacă avem o opinie juridică aici clară, să se spună. 

Dumneavoastră sunteţi inspector general şcolar, sunteţi funcţionar 

public, nu aveţi interese patrimoniale în niciuna din aceste unităţi şcolare, chiar 

nu văd... 

Doamna Brudiu sau domnul Leventh, este vreo incompatibilitate? 
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Doamna Brudiu Maria – secretar general al municipiului Tulcea 

Nu este, dar... 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Nu, este vorba de ceea ce discutaserăm noi, ideea era că în toate 

deciziile după aceea inspectorul general şcolar este cel care se pliază pe fiecare 

unitate de învăţământ. Noi am avut o discuţie şi... 

Domnul primar Hogea Constantin 

Nu îmi mai aduc aminte de această discuţie, dar m-am tot întrebat care 

este totuşi incompatibilitatea. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Scuzaţi-mă, în patrimoniul cui intră aceste obiective după ce se termină 

toate lucrările? 

Doamna consilier Pavel Viorica 

In patrimoniul Consilului Local. 

Doamna vicerimar Luca Andaluzia 

Revenim la ordinea de zi. Eram la un alt subiect. 

Punctul nr.13 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către societatea E-

Distribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 0,40 mp, aparținând 

domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, Aleea Livezilor nr. 9, 

pentru amplasarea unei firide de distribuție și contorizare palier. 

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    

Vă rog, dacă sunt intervenţii? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

2.     Chistrugă Corneliu Petre Pentru 

3.  Ciureanu Constantin Pentru 
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4. Drăniceanu Daniel Pentru 

5.         Frandeş Claudia Alina Pentru 

6.   Ivanov Ioan Pentru 

7. Litrin Elisabeta Pentru 

8. Luca Andaluzia Pentru 

9. Marin Cezar Pentru  

10.               Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru  

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14 Suhov Anca Lipsă de la vot 

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Tudor Marian Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin               Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.14 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 1.906 mp, 

identificat cu numărul cadastral 45520, carte funciară nr. 45520, aparţinând 

domeniului privat al municipiului Tulcea, str. Isaccei, nr. 2, colț cu str. Grigore 

Antipa FN și vânzarea acestuia cu exercitarea dreptului de preemțiune, prin 

negociere directǎ către societatea Complex Delta  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? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? 

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

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. Marin Cezar Pentru  

10. Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru  

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14 Suhov Anca Lipsă de la vot 

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Tudor Marian Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin               Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.15 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

modificarea şi completarea Contractului de Delegare a Gestiunii prin 

concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie și tratamente 

fitosanitare în Municipiul Tulcea nr. 29748/28.10.2010, prin act adițional. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3 şi 5. 

Vă rog să prezentați avizele. 
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 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, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

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. Marin Cezar Pentru  

10.              Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru  

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14 Suhov Anca Lipsă de la vot 

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Tudor Marian Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 
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20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.16 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Protocolului-cadru pentru acoperirea costurilor 

pentru serviciile de colectare și transport, sortare și, după caz, valorificare 

prestate de societatea Servicii Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de 

ambalaje din deșeurile municipale care se va încheia cu organizaţiile care 

implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

161/27.08.2019, prin act adițional. 

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 avem discuţii, întrebări? 

Dacă nu, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 

1. Ardeleanu Daria Pentru 

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. Marin Cezar Pentru  

10.               Marinescu Petre Pentru 
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11. Mergeani Ana Elena Pentru  

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14 Suhov Anca Lipsă de la vot 

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Tudor Marian Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Punctul nr.17 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea achizitionării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau 

de reprezentare a societății Aquaserv S.A. 

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  a solicitat nişte precizări aici, dacă membrii comisiei 

sunt lămuriţi? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Eu am solicitat aceste precizări, mi-au fost puse la dispoziţie, de 

principiu însă cred că o hotărâre de Consiliu Local nu ar trebui să prevadă 

pentru viitor. Doar pentru prezent. 

Aşadar, în cazurile temeinic justificate, mi se pare firesc să se acorde 

pentru litigiile în curs, iar pentru litigiile viitoare, dacă vor fi şi cum vor fi, în 

funcţie de situaţie, să se vină cu o hotărâre de Consiliu Local separat. 

Deci părerea mea este că ar trebui să fie pentru litigiile în curs şi fără 

viitoare, dacă vreţi, fac şi amendamentul, nu este al comisiei, este clar, ci al 

meu personal sau, mă rog, al grupului PNL, în sensul că: pentru litigiile aflate 

în curs, în cazuri temeinic justificate. 

Repet: este ilegal ca tu să prevezi ceva pentru viitor. Nu ştii ce va fi în 

viitor, nu ştii cum se va schimba legea în timp şi nu are nici un sens să se 

prevadă pentru viitor. Iar dacă avem, asta este, urmează să se modifice şi aceea 

sau să rămână în vigoare, aşa cum a fost la momentul acela. 
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Dacă aveţi altă opinie, puteţi să nu fiţi de acord cu amendamentul meu. 

Doamna consilier  Vizauer Lavinia 

Avizul comisiei este favorabil. 

In principiu sunt de acord cu opinia dumneavoastră, dar aceeaşi 

monedă să fie aplicată tuturor hotărârilor de Consiliu Local prin care s-au 

aprobat aceste servicii juridice, pentru că s-a venit pe un model deja consacrat, 

în toate celelalte există această prevedere: pentru serviciile prezente, cât şi 

pentru cele viitoare. Deci e vorba despre litigiile prezente, cât şi cele viitoare. 

Poate şi cei de la Aquaserv ne fac o scurtă prezentare. 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar SC AQUASERV 

S.A. 

Ne referim strict la litigiile de natura aceasta, foarte mari, la care nu 

ne putem permite să avem o soluţie negativă din punctul nostru de vedere. 

 Faptul că în prima fază am pierdut, ne-a determinat să încercăm să 

luăm toate măsurile de siguranţă, ca acest lucru să nu se întâmple. Sau, dacă se 

va întâmpla să existe o pagubă, să nu fie la valoarea acceptată în primă 

instanţă, de către instanţele judecătoreşti. Vrem să minimizăm riscul, nu 

înseamnă că automat vom şi câştiga. 

Iar în ceea ce priveşte Măcinul, cu strângere de inimă,  problemele de 

acolo sunt mari şi nu-mi doresc să se mai repete aşa ceva. 

Domnul primar Hogea Constantin 

Domnul director, daţi totuşi nişte explicaţii, pentru că domnii consilieri 

chiar nu prea ştiu despre ce este vorba. Şi îmi permit să fac aceste completări în 

calitate de membru AGA şi noi am avut foarte multe discuţii în această zonă. 

Temerile sau îngrijorarea celor de la Aquaserv derivă din nişte litigii 

petrecute – va stabili instanţa probabil din vina cui, să sperăm că va fi o soluţie  

favorabilă, la Măcin, unde din cauza unor avarii pur şi simplu casele unor 

persoane s-au dărâmat efectiv. Aceşti oameni, normal că au dat în judecată 

Aquaserv-ul, cum este şi firesc, în baza unor expertize asumate de ei, de cei 

păgubiţi, expertize pe care evident Aquaserv-ul le consideră ca fiind 

supraevaluate.  

Inţeleg că şi la nivelul Aquaserv-ului s-a venit cu contraexpertize, care 

probabil sunt în zona reală a pagubei, că bănuiesc că de aici pleacă totul.. Şi 

miza reprezentării în instanţă, în opinia mea, nu este să fie considerat Aquaserv-

ul solvabil şi să fie şi felicitat, ci câştigul cel mai mare pe care îl pot avea în 

instanţă este să li se aprobe măcar contraexpertiza lor, la valoarea reală a 

pagubei. Că dacă se aprobă expertiza iniţială a păgubitului, au o mare 

problemă din punct de vedere financiar! 

Aceasta este motivaţia pentru care ei au solicitat aprobarea AGA în 

primul rând, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, pentru a fi 

reprezentaţi în instanţă. 
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Acum, în instanţă, ştiţi cum e! Avocaţii spun: gata, câştigăm, 50% este 

rezolvat. Când ajungi în instanţă, s-ar putea ca rezoluţia instanţei să fie alta 

faţă de cea pe care o aşteptau ei, lucru care s-a şi întâmplat, că înţeleg că pe 

fond s-a pronunţat, urmează apelul. Aquaserv-ul speră ca la apel să obţină 

măcar valoarea prejudiciului să fie estimată la contraexpertiza pe care ei au 

înaintat-o. 

 Depinde şi de  cât de obişnuit este avocatul pe care bănuiesc că îl vor 

selecta, probabil pe principii strict profesionale şi cât de versat este în 

asemenea gen de speţe 

Dar când mai aveţi nevoie de asemenea reprezentare juridică, vă rog 

faceţi apel la domnul Constantin Florenţiu, că 50% din personalul DIAP-ului 

sunt numai oameni de factură juridică acolo, sunt jurişti de marcă acolo şi mai 

vrea domnul director să angajeze vreo doi! Vă poate ajuta colegial şi bănuiesc 

că la preţuri mult mai mici decât de pe piaţă. 

 A fost o remarcă amicală! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia    

Nu cred că ar trebui să le minimalizăm capacitatea şi nu suntem în 

măsură de a face astfel de aprecieri, la DIAP sunt într-adevăr foarte multe 

persoane angajate care au studii juridice, dar asta  nu înseamnă că nu sunt 

pregătiţi sau că nu ar putea să meargă la Aquaserv să ajute! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Tocmai de asta, sunt foarte bine pregătiţi, ca dovadă că domnul 

Florenţiu când are nevoie de opinie juridică, caută prin alte curţi! E în regulă! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Cred că nu am fost foarte clar înţeleasă!  

Raportul este foarte ok făcut şi  cât se poate de clar,  există jurişti la 

Aquaserv, este clar şi cât se poate de limpede de ce aveţi nevoie de avocat, eu 

nu pun problema avocatului, este clar că aveţi nevoie, avem mai mult rulaj sau 

ştim mai exact ce trebuie să facem în instanţă, eu am spus că pentru viitor nu 

înţeleg de ce este nevoie să prevadă hotărârea. Atât! 

Faptul că aveţi un dosar pe care l-aţi pierdut şi vă daţi seama că 

asistenţa juridică poate nu a fost de calitate, fără să minimalizez efortul 

colegilor din Aquaserv, pentru că o să vă spun foarte sincer, orice avocat care 

vine la dumneavoastră, primul impact şi contactul îl va avea cu juristul, pentru 

că acela îi va spune, încercând să folosească un limbaj comun, care este 

problema pentru care el a fost angajat.  

Deci hai să nu ne ascundem şi să spunem lucrurile clar. Pentru că 

dacă vin din alt domeniu şi nu înţeleg foarte bine ce se întâmplă tehnic, am 

nevoie şi de juristul care este acolo de vreo zece ani sau cinci, ori de câţi ani o 

fi!  

Deci nu minimalizăm ce fac juriştii în fiecare instituţie în parte, pentru 

că rolul lor este foarte important. La fel cum nu trebuie nici să augmentăm ce 
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face avocatul într-un litigiu, mai mult decât lucrurile pe care le ştie din, repet, 

din uzura instanţei de ceea ce se întâmplă acolo. 

Până la urmă dreptatea este una, nu întotdeauna adevărul juridic este 

şi adevărul moral sau, mă rog, ceea ce ne aşteptăm, asta este altă discuţie. 

Eu atât v-am spus, că pentru litigiile în curs -  aveţi nevoie, foarte bine, 

luaţi-vă avocat, este bine să existe o reprezentare cât mai bună, dar nu văd de 

ce trebuie să prevăd şi pentru viitor! Asta a fost tot! 

Deci nu se pune problema că nu sunt de acord sau de ce aveţi avocat! 

Aveţi avocat pentru litigiul în curs, pentru că aţi constatat că vă este necesar. 

Poate experienţa, expertiza colegilor mei jurişti nu este aceeaşi ca  a unui 

avocat. 

 Eu am vorbit pentru viitor. Atât, asta era discuţia! Mulţumesc! 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar SC AQUASERV 

S.A. 

Referindu-ne la viitor, nu ştiu, nu stăpânesc foarte bine termenii 

juridici, camera preliminară – mai este un dosar, trei locuitori din Măcin au 

ajuns în momentul acesta în camera preliminară... 

Domnul primar Hogea Constantin 

Domnul director, nu aţi înţeles! Ce vrea să zică doamna consilier,  

pentru că s-ar putea să creăm un precedent periculos în ideea în care toate 

speţele viitoare ale AQUASERV-ului să fie puse în braţele unor avocaţi, ceea ce  

implică nişte eforturi financiare deosebite.  

Şi cred că amendamentul doamnei este bine venit, nu înseamnă că 

excludem şi reprezentarea unor avocaţi pe viitor, dar după caz, cum bine s-a 

spus. Şi atunci trebuie venit şi spus: domnilor, e o speţă unde propunem să fiţi 

de acord să avem reprezentare de avocat, pentru că altfel nu reuşim să 

răzbatem!  

Pentru că bine este sintagma acolo, prezent şi viitor, după caz. Deci şi 

pe viitor după caz, că s-ar putea să aveţi în instanţă speţe la care bănuiesc că 

un jurist cât de cât bine pregătit, poate să facă faţă, nu neapărat contract cu 

avocaţii, asta am vrut să... Şi dacă am greşit, să mă corecteze doamna Frandeş. 

Deci şi pe viitor se aprobă, dar după caz şi venit şi explicat de ce într-o speţă 

care s-ar putea să apară, poate aveţi noroc să nu mai aveţi speţe, dar mă 

îndoiesc, e nevoie de  reprezentarea unui avocat. Asta a vrut să zică. 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar SC AQUASERV 

S.A. 

Aveţi dreptate, dacă ne raportăm la trecut, vă daţi seama că nu o să 

solicităm avocat pentru nişte despăgubiri de 10 – 20 mii lei. Nu că ar fi o 

bagatelă, dar raportat la precedentul caz de la Măcin, s-au plătit 300 mii lei 

acolo unde ne-au reprezentat jurişti. Totuşi 300 mii sunt nişte bani!  

Acolo da, ar fi fost de acceptat reprezentarea firmei de către un avocat. 

Nu s-a făcut, am pierdut! 
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N-o să mergem acum în instanţă cu un avocat, repet, la 10 mii, 20 mii 

despăgubiri. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Ba da, ar fi bine să mergeţi, pentru că ştiţi ce înseamnă precedentul? 

Este foarte periculos! Ar trebui să mergeţi şi pentru 10 mii şi pentru 300 mii. 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar SC AQUASERV 

S.A. 

Asta înseamnă că lună de lună vom veni probabil... 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dacă îmi permiteţi, la art.2 scrie aşa: Se mandatează reprezentantul 

Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în AGA Aquaserv, 

Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing.Hogea Constantin să aprobe 

achiziţionarea serviciilor juridice menţionate la art.1. 

Adică de fiecare dată reprezentantul nostru în AGA Aquaserv, domnul 

primar, dacă dânsul dă acceptul pentru respectivele servicii juridice le veţi 

avea, dacă nu îşi dă acceptul, nu veţi avea. 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar SC AQUASERV 

S.A. 

E perfect, mulţumesc frumos! 

Domnul consilier Şacu Stere 

Domnul director, spuneţi-mi şi mie câţi jurişti sunt la AQUASERV? 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar SC AQUASERV 

S.A. 

Biroul juridic e format din doi şi mai sunt alţi doi, care ocupă alte 

funcţii. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Deci patru jurişti. 

Imi aduc aminte că pe vremuri aveam la Intreprinderea Judeţeană de 

Gospodărie Comunală şi Locativă, unde aveam tot judeţul acesta, aveam un 

singur jurist şi reprezenta toate speţele în instanţă! Acum văd că la fiecare 

societate avem câte patru jurişti şi mai avem nevoie şi de avocat! 

Angajaţi o consultanţă cu un avocat şi o să vă coste mult mai puţin 

decât să meargă pe fiecare proces în parte. 

- Nu se vorbeşte la microfon, nu se înţelege. 

Doamna vicerimar Luca Andaluzia 

Bun. Comisia juridică? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Avizul comisiei juridice este favorabil. 

Doamna vicerimar Luca Andaluzia 

Cu amendament sau fără amendament? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 
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Cu amendamentul formulat de doamna consilier Frandeş, în numele 

grupului PNL. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Deci: Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de 

asistenţă şi/sau de reprezentare a societăţii Aquaserv S.A. în litigiile aflate în 

curs de judecată, în cazuri temeinic justificate. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dar asta scrie la articolul 1! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Nu. Atât în litigiile şi raporturile juridice viitoare, cât şi în litigiile 

aflate în curs de judecată, în cazuri temeinic justificate. 

Deci fără cele viitoare, am spus! Se scoate „litigiile şi raporturile 

juridice viitoare”.  

Iar camera preliminară despre care vorbeşte domnul director, este 

litigiul în curs. Iar pentru camera preliminară, să mă ierte, dar are doi oameni 

care chiar ştiu penal acolo. 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar SC AQUASERV 

S.A. 

Imi cer scuze, nu înseamnă că neapărat vom apela şi pentru acela! In 

funcţie de cum va decurge procedura. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Dacă sunt cazuri temeinic justificate, apelaţi! Camera preliminară are 

rolul ei, pe care un avocat îl ştie foarte  bine. Acolo se invocă excepţii, nu se 

ajunge mai departe, sunt chestiuni de procedură pe care chiar ar trebui să le 

stabiliţi de acum. 

Deci amendamentul este: în litigiile aflate în curs de judecată, în cazuri 

temeinic justificate, pe care i le aduceţi la cunoştinţă persoanei împuternicită de 

noi să aprobe achiziţionarea serviciilor juridice.  

Deci totuşi, hai să fim serioşi, aveţi patru jurişti cu 7 mii, 8 mii, 5 mii 

lei plătiţi. 

Aceasta este părerea mea, dumneavoastră stabiliţi! Nu mai am alte 

comentarii. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Pun problema şi în situaţia unui litigiu viitor, care nu este înregistrat 

la momentul la care se va adopta hotărârea şi care va necesita, să zicem, 

serviciile unui avocat, ce va face Aquaserv-ul? Va aştepta următoarea hotărâre 

de Consiliu Local ca să i se aprobe, ş.a.m.d.? Acum, dacă tot avem o persoană 

care este mandatată să achiziţioneze aceste servicii, să analizeze oportunitatea, 

cât de întemeiat şi justificat este cazul, cred că are acest discernământ şi pentru 

litigiile viitoare să facă această analiză şi să aprecieze dacă se impun serviciile 

unui avocat sau nu. 
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Adică dacă aprobăm această hotărâre, nu înseamnă că de acum încolo 

Aquaserv-ul, prin domnul director, ia toate deciziile: în dosarul acesta angajez 

avocat, în dosarul acesta nu angajez avocat. Până la urmă decizia aceasta este 

la A.G.A. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Suntem de comun acord că hotărârile de Consiliu Local nu pot să 

prevadă pentru viitor.  

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Este adevărat că nu pot să prevadă şi acest proiect de hotărâre este 

după proiectul de hotărâre din 2012, prin care s-au aprobat serviciile pentru 

UAT Consiliul Local şi care este încă în vigoare, atunci venim şi le modificăm 

pe toate! 

Doamna vicerimar Luca Andaluzia 

Eu vă propun o pauză pentru consultări, de 5 minute. 

- Se ia o pauză de 5 minute. 

- Se reia şedinţa. 

Doamna vicerimar Luca Andaluzia 

Reluăm şedinţa. 

Doamna consilier Frandeş? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Da, doamna preşedintă, urmare a consultărilor am ajuns la un 

consens, în sensul în care dacă tot există articolul 2, proiectul de hotărâre va 

avea art.1 în sensul că: Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de 

consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a societăţii Aquaserv S.A. în 

litigiile şi raporturile juridice, în cazuri temeinic justificate. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

In care Aquaserv este parte. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Da, în ligitiile şi raporturile juridice în care Aquaserv este parte – şi 

atunci acoperim şi sfera litigiilor civile, penale, de toate genurile, în care 

Aquaserv este parte, în cazuri temeinic justificate. 

 Şi atunci îi lăsăm în articolul 2 reprezentantului UAT sarcina de a 

stabili dacă da, se justifică sau nu. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

In regulă. Este amendamentul doamnei consilier Frandeş. 

Supun votului dumneavoastră amendamentul. 

Cine este pentru? 

Cu 19 voturi “pentru” amendamentul a fost aprobat. 

Situaţia votului:   

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI   

PRENUMELE     

VOTUL 
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1. Ardeleanu Daria Pentru 

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. Marin Cezar Pentru  

10.               Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru  

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14 Suhov Anca Lipsă de la vot 

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Tudor Marian Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

 

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre modificat. 

Cine este pentru? 

Impotrivă? 

Abţineri? 

Mulţumesc frumos, cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost 

adoptat. 

 

Situaţia votului: 

 

   

NR. NUMELE ŞI   VOTUL 
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CRT. PRENUMELE     

1. Ardeleanu Daria Pentru 

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. Marin Cezar Pentru  

10.               Marinescu Petre Pentru 

11. Mergeani Ana Elena Pentru  

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Spunoae Ionuţ Pentru 

14 Suhov Anca Lipsă de la vot 

15. Şacu Stere Pentru 

16. Ştefan Ionuţ-Paul Pentru 

17. Tudor Marian Pentru 

18. Ţiu Gabriel Dorin Pentru 

19. Vâlcu Dumitru Pentru 

20. Vizauer Lavinia Pentru 

 

Trecem mai departe la punctul „ Diverse”. 

Primul punct de la “Diverse” este o petiţie a Societăţii comerciale 

CONEX TRANS S.R.L., înregistrată sub nr.11229/14.04.2020. 

Vă rog, dacă cineva doreşte să ia cuvântul în privinţa acestei petiţii. 

Inţeleg că este prezent şi reprezentantul societăţii. 

Domnul Gemănaru Adrian -  S.C. CONEX TRANS S.R.L. 

Datorită suspendării activităţii societăţii noastre, avem rugămintea de 

a ne sprijini pentru suspendarea taxelor pe o perioadă mai mare decât prevede 

Ordonanţa militară. In momentul de faţă nu funcţionăm de loc, toate punctele 

noastre sunt închise. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Solicitaţi o prelungire a termenului de plată? 
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Domnul Gemănaru Adrian -  S.C. CONEX TRANS S.R.L 

Exact. Sincer vă spun că chiar şi repornirea va fi foarte, foarte 

greoaie. Nu vom putea plăti. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Vorbim de prelungirea termenului de plată la concesiune? 

 Domnul Gemănaru Adrian -  S.C. CONEX TRANS S.R.L 

E vorba de impozite, taxe şi redevenţa la concesiune. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

In răspunsul pe care îl avem nu s-a spus exact care ar fi suma care ar 

fi influenţată, răspunsul dat de DAPL este în sensul în care – şi este foarte bună 

întrebarea colegei mele, pentru că nu ne era clar dacă vreţi o eşalonare sau o 

suspendare. 

 Pentru că dacă vreţi o suspendare, înseamnă ca pe o perioadă – şi 

cam care ar fi acest termen. 

Domnul Gemănaru Adrian -  S.C. CONEX TRANS S.R.L 

Am scris în adresa noastră. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Deci în esenţă vreţi să se prelungească termenul de plată pentru 

obligaţiile curente, pentru că probabil nu aveţi alte datorii şi dacă aveţi aceea 

este o altă discuţie, da? 

Deci pentru datoriile curente, de la iunie să se ducă probabil până în 

octombrie. 

Cam despre ce sumă este vorba? 

Domnul Gemănaru Adrian -  S.C. CONEX TRANS S.R.L 

Nu avem o sumă exactă, dar încercăm să eşalonăm toate-toate 

datoriile, de aceea am solicitat şi de la impozitele şi taxele locale, să le scoatem 

şi din această zonă, ne-ar ajuta foarte mult. Bănuiesc că nu sunt singurul în 

această situaţie. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Sunteţi primul cu o astfel de solicitare, noi într-un fel am anticipat, 

avem un proiect de hotărâre prin care am prelungit la redevenţă termenul de 

plată, erau nişte condiţii acolo. 

Domnul Gemănaru Adrian -  S.C. CONEX TRANS S.R.L 

 Pentru noi este mic! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Este mic, bun. Ar trebui să fie o hotărâre generală, nu unitară, pentru 

toţi agenţii economici aflaţi în situaţia dumneavoastră. 

 Şi în proiectul anterior era vorba despre cei a căror activitate este 

restrânsă sau închisă urmare măsurilor luate prin ordonanţele militare. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dacă îmi permiteţi, noi am făcut deja o hotărâre de Consiliu Local în 

sensul ăsta în lunile anterioare şi de fiecare dată ne-am bazat pe hotărârile în 
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vigoare, inclusiv hotărârile guvernului, prin care am avut posibilitatea să 

prelungim termenul. Astăzi suntem în 30 aprilie, trebuie să vedem mai întâi ce o 

să însemne reducerea aceea de la 15 mai pe care o aşteaptă toată lumea şi este 

posibil ca tot prin hotărâre de guvern să se prelungească termenele respective 

de la 30 iunie şi mai încolo.  

Acum trebuie să fie foarte clar: dumneavoastră solicitaţi acum, dar aşa 

cum au spus şi colegii şi colegele, noi când vom da o hotărâre de Consiliu 

Local, probabil că dacă va fi necesară va fi în ultima şedinţă din iunie, deci în 

ultima joie din iunie, până atunci ar fi foarte posibil să primim ceva de la 

guvern, să fie mult mai explicit în cazul ăsta.  

Să dăm o hotărâre strict pentru societatea dumneavoastră, cred că toţi 

colegii sunt de acord că e foarte posibil ca în viitorul foarte apropiat să apară 

ca legislaţie referitor la ce se întâmplă după 15 mai – şi dacă după 15 mai vi se 

dă voie să redeschideţi şi chiar redeschideţi? Teoretic e posibil. 

 Eu cred că e încă prematur. Azi suntem în 30 aprilie, până pe 30 iunie 

datele vor fi clar mult mai sigure. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Solicitarea nu este de a spune da sau nu acum, este de analizat, în 

momentul acesta! Mai e de analizat situaţia şi în funcţie de cei de la taxe şi 

impozite, de situaţia în care se află şi executivul, dacă este oportun să mai 

facem o altă prelungire a termenului de plată a impozitelor şi a redevenţei. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Eu vreau să vă spun că multe societăţi comerciale, multe firme şi-au 

oprit activitatea înainte de a da guvernul acea ordonanţă. Hotelurile, 

restaurantele nu mai aveau clienţi, erau speriaţi de această nenorocire. Aşa va 

fi şi după 15, chiar dacă se ridică starea de urgenţă. 

 S-ar putea să nu mai circule pasagerii, să nu mai umble din oraş în 

oraş, mai cu seamă că s-a şi anunţat că nu poţi să părăseşti oraşul, da?  

Deci acest domn normal că va ţine activitatea închisă. Plus 

restaurantele, hotelurile, nu dă nimeni drumul o lună, două. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dar sunteţi de acord cu mine că aşa cum avem o hotărâre de guvern 

care ne-a permis prelungirea termenelor, dacă se va menţine această situaţie şi 

după 15 mai sau 15 iunie, logic ar fi să vină tot de la Bucureşti, printr-o 

hotărâre clară pentru toată ţara, nu eu în Tulcea fac facilităţi fiscale şi ceilalţi 

nu.  

Şi eu în Tulcea totuşi o să am nevoie de nişte cheltuieli, dacă o 

întrebăm pe doamna director economic ce încasări a avut în lunile acestea, o să 

ne speriem probabil. Şi nu cred că e simplu nici pentru ei. 

Haideţi să vedem execuţia bugetară pe primele 4 luni. La sfârşitul lui 

mai vom avea execuţia bugetară pe primele 4 luni şi o să vedeţi cheltuieli, 

venituri… 
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 Noi aprobăm fonduri europene, aprobăm investiţii, sunt oricum 

cheltuielile curente, aprobăm sute de milioane pentru antiCOVID, pentru 

dezinfecţie, dar când am aprobat rectificarea de buget aţi văzut că şi de acolo  

s-au alocat mult mai puţini bani faţă de cât erau programaţi. Deci tăiem din 

toate părţile. 

Cel mai sfânt ar fi să vină de la Bucureşti. Se prelungeşte acolo să 

prelungim până la 1 iulie sau până la 1 august, aşa aprobăm şi noi! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Asta am discutat în comisia juridică: probabil ar trebui să fie făcută o 

fundamentare ca impact bugetar, corect,  evident că este clar că este unul dintre 

agenţii economici cât se poate de afectat, pentru că are exact domeniile în care 

nu se mai întâmplă nimic, în circulaţie şi în restaurante. Este cel care a făcut 

această cerere şi poate nu ar fi rău să se gândească totuşi persoanele de la SIT 

dacă ar fi posibil cam care ar fi metodologia, aşa, ca principiu măcar sau ca 

idee. 

Intr-adevăr ideal ar fi să vină ceva de la guvern, dar şi dacă nu vine 

noi trebuie să ne gândim sau, mă rog, părerea mea este că bugetul local este 

aprovizionat sau este alimentat de oamenii aceştia. 

 Dacă în această perioadă grea nu încercăm să-i ajutăm şi noi, pe 

lângă ceea ce se întâmplă de la guvern, când s-o întâmpla, cred că nu avem 

nicio şansă. Adică foarte simplu, domnul Gemănaru la 30 iunie va arăta 

obligaţiile fiscale şi sunt cel puţin 15 practicieni în insolvenţă, care vor fi în 

această situaţie. Ceea ce nu cred că doreşte. 

Şi atunci, nu ar fi lipsit de interes să ne gândim dacă măcar ar fi 

posibil, cum ar fi posibil. Tocmai că este această perioadă în care să zicem că 

ne organizăm în toate modurile cu putinţă chestiile de bucătărie internă, pentru 

că nu mai avem aşa mult program cu publicul şi aşa multă încărcătură în 15 

zile. Să vedem ce va fi după acestea.  

Vă mulţumesc! 

Domnul primar Hogea Constantin 

Dacă tot este vorba de bani, am şi eu o observaţie de făcut, nu are nici 

o legătură cu solicitarea agentului economic, în schimb este o observaţie pentru 

cei care se cred deştepţi şi nu sunt.  

Aş vrea să precizez că toată activitatea de donare a unor materiale 

medicale, sanitare, aparatură şi tot ce înseamnă consumabile şi logistică pentru 

întreaga activitate medicală din municipiu, pe care Primăria Municipiului 

Tulcea o face aproape de o lună şi ceva – şi culmea că observaţia vine şi din 

partea unui consilier local şi aici este şi mai jenant – nu are nicio legătură cu 

bugetul Consilului Local. Dar absolut nicio legătură! Chiar mă simt prost să fac 

observaţia asta! Mai ales atunci când un consilier în funcţie face un asemenea 

gen de observaţie. 



 33 

Deci repet, toată această activitate de donare înspre toate unităţile 

medicale din municipiul Tulcea nu are absolut nicio legătură cu bugetul local şi 

vreau să profit de ocazie şi să adresez mulţumiri întregului personal medical din 

municipiul Tulcea, indiferent unde îşi desfăşoară activitatea, că este în spital, că 

este la staţia de ambulanţă, că este la centrul de transfuzie sânge şi tot ce 

înseamnă activitate medicală, să le mulţumesc pentru efortul deosebit pe care   

l-au făcut în această perioadă în care nu mai ştiu ce e casă, ce e masă şi să-i 

asigur de tot ce înseamnă respectul şi aprecierea mea în calitate de primar!  

Vă mulţumesc! 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Domnul Gemănaru, revenind la solicitarea dumneavoastră, Consiliul 

Local a luat act de solicitarea dumneavoastră, există şi un punct de vedere al 

Serviciului de Taxe şi Impozite, evident că nu vă putem da un răspuns nici 

favorabil, nici nefavorabil pentru că în acest moment nu putem decât să purtăm 

discuţiile, să aflăm cât mai multe detalii de la dumneavoastră şi de la ceilalţi 

colegi.  

Dar vă asigurăm că dacă este posibil legal şi dacă suportă bugetul 

Consiliului Local, în şedinţa viitoare sau poate până la şedinţa din luna iunie, 

când se termină acel termen dat de către Guvernul României şi de hotărârea pe 

care noi am adoptat-o în luna martie, o să putem să facem un demers în acest 

sens, să putem să venim în sprijinul dumneavoastră, nu numai în sprijinul 

dumneavoastră personal sau al societăţii dumneavoastră, pentru că în astfel de 

situaţii se regăsesc foarte multe societăţi de pe raza municipiului Tulcea. 

Şi vă mulţumim pentru participare. 

Mai avem un punct la „Diverse”, petiţia Asociaţiei de Proprietari 

nr.45, înregistrată sub nr. 12142/29.04.2020. Este o solicitare către Aquaserv, 

nu ştiu dacă aţi avut timp colegii să o parcurgeţi. 

Mai întâi  să dăm cuvântul domnului director Ifrim, după care dacă 

aveţi întrebări, vă rog să le puneţi. 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar S.C. 

AQUASERV S.A. 

In cursul zilei de astăzi au fost colegii acolo, să schimbe eventual 

apometrul, să satisfacă dorinţele preşedintelui de asociaţie. O expertiză 

independentă cum cere dumnealui acolo nu se justifică, oricum a specificat în 

scrisoare preşedintele asociaţiei că au refăcut toată instalaţia de apă şi 

canalizare, o să verificăm şi traseul de la  căminul apometric până în subsol, să 

vedem despre ce este vorba, sper să ajungem la un numitor comun. 

Consider că nu trebuia să se ajungă aici, puteau să vină direct la mine 

şi aveam o soluţie. Au mai fost situaţii în care oamenii au venit la mine şi s-a 

rezolvat problema şi erau situaţii mult mai grave. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Aţi răspuns asociaţiei? 



 34 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar S.C. 

AQUASERV S.A. 

Nu, faptic am demarat şi acum o să le răspundem şi în scris. 

Domnul consilier Şacu Stere 

La nişte reclamaţii e un răspuns care mă contrariază acolo, cadrul 

legislativ prin care se realizează serviciile acestea de apă şi canalizare nu 

permit să se schimbe contoarele decât în 2026.  Vă spun din propria experienţă, 

s-ar putea să se blocheze imediat când îl montezi. Chiar aşa, nu putem trimite 

pe nimeni să verifice contorul acela? 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar S.C. 

AQUASERV S.A. 

Orice contor pe care îl verificăm, costă bani. Atâta timp cât el are o 

durată de viaţă, încercăm să mergem pe durata lui de viaţă. 

 Când apar reclamaţii de genul acesta, normal că el se demontează şi 

se trimite la verificat. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Tocmai asta spun şi eu, că au făcut reclamaţii, din luna septembrie    

le-au apărut, până în aprilie au făcut reclamaţii şi li s-a răspuns că în 2026 

când... 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar S.C. 

AQUASERV S.A. 

Am văzut şi eu motivarea pe care i-au dat-o dumnealui. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Este corectă? 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar S.C. 

AQUASERV S.A. 

Dintr-un anumit punct de vedere este corectă. E legală. Din punct de 

vedere practic, nu. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Să stea omul acela, toată asociaţia aceea, tot blocul acela 6 ani de zile 

până se schimbă un apometru? Cum e corect? 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar S.C. 

AQUASERV S.A. 

Din punct de vedere legal este corect, pentru că noi când cumpărăm 

nişte apometre le cumpărăm cu un termen de viaţă şi chiar este un criteriu 

acesta, să aibă durata de viaţă cât mai mare. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Atunci poate să se repare, aveţi o echipă acolo. 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar S.C. 

AQUASERV S.A. 

Practic este incorect. 

Orice sesizare vă garantez că dacă ajunge la mine,  o rezolvăm. 
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Domnul primar Hogea Constantin 

O rugăminte pe care o am: de la nivelul asociaţiilor de foarte multe ori 

se reclamă că citirile se fac în absenţa reprezentantului asociaţiei. 

Atrageţi-le atenţia şi profit de faptul că este şi domnul Drăniceanu aici, 

orice citire, ca să nu fie contestată, răstălmăcită şi pusă într-un alt context 

financiar, să se facă în prezenţa reprezentantului asociaţiei. 

 Că e preşedintele, că preşedintele deleagă pe cineva şi nu pe  vorbe, ci 

pe scris. Astăzi, da, s-a citit. Semnat şi de mine şi  de ei. Altfel spun: domnule, se 

citesc, noi nu suntem acolo, habar nu avem ce consum înregistrează ş.a.m.d. 

Nu este o notă generală, dar am văzut că au ajuns şi la mine depeşe 

când ei reclamă că nu sunt şi ei parte la operaţiunea de citire a consumului. 

Domnul Ifrim Catrinescu Valentin – director interimar S.C. 

AQUASERV S.A. 

Am înţeles, le vom atrage atenţia. 

Doamna viceprimar Luca Andaluzia 

Mai sunt discuţii pentru „Diverse”? 

Dacă nu, declar închisă şedinţa de astăzi. 

O zi bună, vă mulţumesc! 
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