JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PROCES-VERBAL

Incheiat astăzi, 17 august 2020, ora 15,00 în şedinţă extraordinară
publică 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) și alin. (3) lit. b), art. 138,
alin. (1), art. 155, art. 196, alin. (1) lit. b), art. 197, alin. (4) și art. 198 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, prin Dispoziţia nr. 798/13 august 2020 şi adusă la cunoştinţă
publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei Municipiului Tulcea.
Sunt prezenţi 14 consilierii locali (din totalul de 20 consilieri locali
în funcţie).
Lipsesc
domnii consilieri Chistrugă Corneliu Petre, Luca
Andaluzia, Mergeani Ana Elena, Spunoae Ionuţ, Tudor Marian şi Ţiu
Gabriel Dorin.
La şedinţă participă domnul Hogea Constantin, primar al
municipiului Tulcea, domnul Marinescu Petre, în dubla calitate de consilier
şi viceprimar al municipiului Tulcea, doamna Brudiu Maria, secretar
general al municipiului Tulcea.
Sunt prezenţi directorii direcţiilor din subordinea Consiliului
Local, şefii de servicii şi compartimente invitaţi în legătură cu ordinea de zi,
reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Preşedinte de şedinţă este în continuare domnul consilier
Drăniceanu Daniel.
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Domnul consilier Drăniceanu Daniel – preşedinte de şedinţă
Bună-ziua!
Declarăm deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea de astăzi, 17 august 2020.
Pe ordinea de zi avem un singur punct şi anume: Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea
pe anul 2020.
- inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
Dacă sunt completări la ordinea de zi?
Dacă nu sunt completări, supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost
stabilită.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 14 voturi „pentru”), ordinea de zi a fost
aprobată.
Vă propun să luăm în discuţie acest punct de pe ordinea de zi, Proiect
de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
municipiului Tulcea pe anul 2020.
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local sesizate pe fond sunt:
1, 3 și 5.
Vă rog să prezentați avizele.
Comisia nr.1 - aviz favorabil.
Doamna consilier Ardeleanu Daria
Comisia nr.3 - aviz favorabil.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Comisia nr.5 – aviz favorabil.
Domnul consilier Drăniceanu Daniel
O rog pe doamna director Antonescu să ne prezinte acest punct.
Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică
S-au semnat trei contracte de finanţare, unul prin Programul de
termoficare, reabilitare reţea termoficare agent primar între Cartier Vest şi
CAF 50 Gcal/h – Municipiul Tulcea, contracte de finanţare pentru
eficientizare energetică a blocurilor de locuinţe din str.Gării bloc 4 şi bloc
12, în acest scop am suplimentat veniturile bugetului local cu 9803 mii lei.
S-au suplimentat veniturile capitolului42.02 Subvenţii de la buget
de stat cu suma de 8565 mii lei şi sume primite din fonduri europene cu 429
mii lei.
La capitolul 07,Impozite şi taxe pe proprietate am suplimentat cu
809 mii lei.
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Urmare a analizei execuţiei bugetare am suplimentat următoarele
capitole de cheltuieli:
Capitolul Invăţământ, bunuri şi servicii am suplimentat cu suma de
517 mii lei pentru instituţiile de învăţământ, pentru că începe şcoala şi
trebuie să asigurăm materiale dezinfectante şi tot ce trebuie pentru
începerea noului an şcolar.
S-a suplimentat capitolul Sănătate cu titlul Stimulent de risc cu
suma de 65 mii lei pentru plata unui stimulent de risc, în cuantum de 2.500
lei brut din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transfer de la
Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, acesta este pentru
Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială.
Am suplimentat capitolul 70 Proiecte finanţate din fonduri europene
cu 721 mii pentru asigurarea fondurilor aferente contractelor de
eficientizare energetică a blocurilor de locuinţe din str.Gării, bloc 4 şi bloc
12.
Tot la capitolul 70 am suplimentat cu suma de 8500 mii pentru
efectuarea obiectivului de investiţii finanţat prin Programul Termoficare.
La capitolul 67 – Cultură, recreere şi religie am suplimentat, pentru
întreţinerea zonelor verzi, cu suma de 300 mii, pe care i-am luat de la
Capitolul 74 - Protecţia mediului, potrivit solicitării Serviciului de
Gospodărie Municipală şi a Societăţii Servicii Publice.
Aceasta este rectificarea.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Aţi luat dintr-o parte şi unde i-aţi dus?
Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică
La spaţii verzi.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
La spaţii verzi pentru ce anume?
Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică
Tăieri de arbori.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
Tăieri de arbori.
Aş fi vrut să întreb de sumă din buget este prevăzută pentru
întreţinerea stadionului Delta şi stadionului Cozma Zaiţ.
Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică
Zero.
Doamna consilier Vizauer Lavinia
De aceea sunt blălării acolo!
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
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Vreau să întreb câte persoane beneficiază de stimulentul de risc?
Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică
2.500 lei. Sunt fonduri guvernamentale.
Domnul consilier Vâlcu Dumitru
Câte persoane?
Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică
27 persoane. Personalul care prestează servicii de asistenţă
medicală comunitară, servicii de îngrijire medicală şi medicii şi asistenţii
medicali din unităţile şcolare.
Domnul consilier Drăniceanu Daniel
Mai sunt întrebări?
Vă supun la vot atunci proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Cine este pentru?
In unanimitate (cu 14 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost
aprobat.
Acestea fiind spuse, închidem şedinţa! Vă doresc o zi bună!
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