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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                         PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 25 februarie 2021, ora 13,00 în  şedinţă  ordinară  

publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Ștefan ILIE, Primarul 

Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în baza dispoziţiilor art. 133, alin. (1) și 

alin. (2) lit. a), art. 134, alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 138, alin. (1), 

art. 155, art. 196, alin. (1) lit. b), art. 197, alin. (4) și art. 198 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 217/19 februarie 

2021 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul oficial al Primăriei 

Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 20 consilieri locali (din totalul de 21 consilieri locali 

în funcţie). 

Intârzie la şedinţă doamna consilier Frandeş Claudia Alina. 

La şedinţă participă domnul Ştefan Ilie – primarul municipiului 

Tulcea, domnii Dragoş Simion  şi George Şinghi - în dubla calitate de 

consilieri şi viceprimari ai municipiului Tulcea, domnul Nicolae Bibu - 

administratorul public al municipiului Tulcea, domnul Leventh Iusuf - 

secretarul general al municipiului Tulcea. 

 Sunt prezenţi: directorii  societăţilor comerciale şi direcţiilor din 

subordinea Consiliului Local, şefii de servicii şi compartimente din cadrul  
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Primăriei Municipiului Tulcea - invitaţi în legătură cu ordinea de zi, reprezentanţi 

ai mass-mediei locale.  

Preşedinte de şedinţă este în continuare domnul consilier Şacu Stere. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sărut-mâna, doamnelor şi domnişoarelor, bună-ziua, domnilor! 

Inainte de a începe şedinţa, aş vrea să anunţ cu regret trecerea la cele 

veşnice a domnului administrator public al Consiliului Judeţean, domnul Vasile 

Strat. Aş vrea să ţinem un moment de reculegere. 

Vă mulţumesc! 

Şi acum, într-un alt context, aş vrea să-i urăm doamnei consilier Luca 

Andaluzia toate gândurile frumoase, multă sănătate, fericire, bucurii şi tot ce îşi 

doreşte să se împlinească! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Mulţumesc, domnule preşedinte, mulţumesc, domnule primar, pentru 

flori şi urez tuturor colegilor multă putere de muncă şi multă sănătate şi împliniri! 

Vă  mulţumesc foarte mult pentru această atenţie! Vă mulţumesc frumos! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Suntem prezenţi 20 consilieri locali din 21, şedinţa poate începe. 

Ordinea de zi a şedinţei de astăzi are 30 de puncte. 

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi în forma prezentată de 

executiv. 

Cine este pentru? 

Se abţine cineva? 

Impotrivă? 

In unanimitate (cu 20 voturi „pentru”) ordinea de zi a fost aprobată. 

- Ordinea de zi supusă votului este următoarea: 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea din data de 28 ianuarie 2021. 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 10 februarie 2021. 

3. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de 

debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea 

societăţilor radiate din evidenţa fiscală. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

4. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate de 

persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 
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5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 9/30.01.2020 privind instituirea taxei 

speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Tulcea. 

- inițiator Ciprian ANTROP, Consilier local 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de 

colectare separată și transport separat al deșeurilor biodegradabile pe raza 

municipiului Tulcea, a tarifului privind colectarea separată și transportul separat 

al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă și modificarea contractului de 

delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului 

de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii 

Publice S.A., prin act adițional. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 96/30.04.2020 privind aprobarea documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul „Reabilitare clădire, internat 

– Liceul Teoretic Grigore Moisil” și a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 100/30.04.2020 privind aprobarea proiectului 

«Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil», COD SMIS 

130583 și a cheltuielilor legate de proiect. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 259/27.09.2018 privind aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiții “LUCRĂRI DE 

MODERNIZARE A CONSTRUCȚIILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL 

MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIILOR 

PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU (SEDIUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ 

ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL SOFIA, CANTINA 

MUNICIPALĂ, CREȘELE NR. 1 ȘI 3, CREȘA NR. 6 «DUMBRAVA MINUNATĂ», 

CREȘA NR. 9 ARABELA)” şi a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor 

fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE 
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SISTEM RUTIER STRADA SABINELOR – TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA 

MIHAI VITEAZU ȘI STRADA BRAVILOR, MUNICIPIUL TULCEA”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor 

fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE 

SISTEM RUTIER STRADA MIRCEA VODĂ, TRONSON STR. TOAMNEI – STR. 

BUNA VESTIRE, MUNICIPIUL TULCEA”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor 

fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE 

SISTEM RUTIER STRADA SPITALULUI, MUNICIPIUL TULCEA”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor 

fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REALIZARE ȘI 

AMPLASARE BUST VALENTIN ȘERBU, MUNICIPIUL TULCEA”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

14. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al 

municipiului Tulcea de 633 mp, situat în Tulcea, strada Granitului, pentru 

destinația de parcare, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea 

înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Florilor, înregistrată la poziția 179 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 1908 mp la 2151 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Azaleei, înregistrată la poziția 1001 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 5721,47 mp la 7695 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 
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17. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Unirii, înregistrată la poziția 124 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 2700 mp la 5203 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

imobilului „Grădina de vară Dacia” din Tulcea, județul Tulcea, str. Isaccei nr. 

16, inventariat în domeniul public al municipiului Tulcea prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 208/26.11.2020, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 2281 mp la 2338 mp teren și de la 1458 mp 

la 1229 mp construcție, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

19. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 4 mp, situat în municipiul Tulcea, 

strada Păcii nr. 2, bl. P1, sc. C, ap. 3, parter, în vederea înscrierii în cartea 

funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

20. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a unor suprafețe de teren, situate în municipiul Tulcea, 

aferente construcțiilor provizorii cu destinația de garaje. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Centralizatorului cuprinzând 

modificările și completările pozițiilor din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, în vederea actualizării. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Centralizatorului 

modificărilor și completărilor intervenite în cuprinsul Inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobat prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017, în vederea 

actualizării. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

23. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea. 
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- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

24. Proiect de hotărâre privind privind actualizarea Inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de 

iluminat public din municipiul Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de selecție a 

candidaților pentru desemnarea membrilor consiliilor de administraţie ale 

societăților la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

27. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, 

reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în 

Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitare “Dezvoltarea Durabilă a 

Serviciilor de Apă și Canalizare din Judeţul Tulcea”, Primarul Municipiului 

Tulcea, Ștefan Ilie, în vederea exercitării votului privind aderarea de noi membri 

în cadrul Asociației. 

- inițiator Ciprian ANTROP, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului - cadru pentru 

acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri 

municipale care se va încheia cu organizațiile care implementează obligațiile 

privind răspunderea extinsă a producătorului. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

29. Informare cu privire la activitățile desfășurate de Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Tulcea în anul 2020. 

30. Diverse. 

Punctul nr.1 pe ordinea de zi  Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 28 ianuarie 2021. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Abţineri?  

Voturi împotrivă? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

In unanimitate (cu 20 voturi „pentru”) procesul-verbal a fost aprobat. 
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Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.2, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 10 februarie 2021. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

In unanimitate (cu 20 voturi „pentru”) procesul-verbal a fost aprobat. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.3, Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale 

datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi 

scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală. 

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

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil, cu un amendament.  

Am discutat în comisie având în vedere că anexa nr.1 la proiectul de 

hotărâre cuprinde atât persoanele juridice care mai au sau erau înregistrate cu 

debite, cât şi persoane juridice fără debite, am zis să facem două anexe: o anexă 

care să cuprindă societăţile debitoare radiate – aceasta să fie anexa 1 şi anexa 

nr.2 să fie societăţile radiate din Registrul Comerţului, dar care nu înregistrează 

debite. 

Astfel, art.1 are următorul conţinut: Se aprobă anularea obligaţiilor 

fiscale datorate de debitori persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi 

scăderea din evidenţa fiscală a acestor debitori prevăzuţi în anexa nr.1, care face 

parte din prezenta hotărâre. 

Iar art.2: Se aprobă scăderea din evidenţa fiscală a societăţilor radiate 

din Registrul Comerţului, prevăzute în anexa nr.2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Deci anexa nr.1 – persoanele juridice care au debite, iar anexa  nr.2 – 

persoanele juridice care nu au debite. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc! 

Dacă sunt întrebări. 

Dacă nu sunt, supun la vot amendamentul. 

Cu 20 de voturi „pentru” amendamentul a trecut. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma modificată prin 

amendamentul aprobat în şedinţă. 
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Cu 20 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.4, Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale 

datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate. 

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

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sunt întrebări? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de 

executiv. 

Cu 20 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 9/30.01.2020 privind 

instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Tulcea. 

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

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

omisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sunt discuţii? 

- A venit doamna consilier Frandeş Claudia Alina. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da! Eu, personal, vreau să-l felicit pe noul nostru coleg, care în mai 

puţin de o lună de zile are deja o iniţiativă.  

Au existat multe discuţii în comisie, dar cred că nu numai în comisia 

juridică, mai exact ce se modifică din hotărârea aprobată de noi, dacă se 

modifică regulamentul, anexa? 

Domnul consilier Antrop Ciprian 

Nu se modifică nimic! Doar o sintagmă. Se elimină sintagma „valabilă 

pentru anul 2020.” 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Deci se modifică numai conţinutul art.2, nu şi regulamentul. Mulţumesc! 
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Doamna consilier Suhov Anca 

Şi atunci nu ar trebui să fie de fapt o hotărâre de prelungire a 

valabilităţii regulamentului? Să nu ne apucăm să modificăm o hotărâre care a 

fost corectă la vremea respectivă, pentru că era un regulament valabil un an! Să 

formulăm: hotărâre de prelungire a valabilităţii regulamentului, nu de modificare 

a unei hotărâri. 

Ce părere are comisia juridică? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Ar trebui să faci de fiecare dată prelungirea valabilităţii! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Nu, prelungirea fără a pune un termen! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Taxa se aprobă anual. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dar taxa nu se modifică în momentul ăsta. Şi nu se aprobă anual, pentru 

că este un procent, nu? Vorbim de o prelungire a valabilităţii regulamentului. 

Până vine o hotărâre care să-l anuleze. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Exact! Dacă ulterior vor apărea modificări la regulament, atunci vom 

intra cu el în Consiliul Local. Deocamdată aprobăm pentru anul 2021. 

Dacă mai sunt comentarii? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi o scurtă intervenţie, am spus lucrul acesta şi în 

comisie, doar ca şi o sugestie, pe viitor când mai avem acest gen de proiecte de 

hotărâre este bine ca la proiectul de hotărâre să fie anexată şi vechea hotărâre 

sau în cazul acesta regulamentul, pentru că de aici au şi pornit discuţiile. OK, 

aprobăm în contextul titlului, părea modificat şi regulamentul şi anexa, nefiind 

anexat nici regulamentul şi nici anexa  de la vechea hotărâre, motiv pentru care 

au fost câteva discuţii în toate  comisiile. Ca şi mod de lucru! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Eu vreau să vă propun, dacă acceptaţi un amendament, să reformulăm 

proiectul de hotărâre şi să spunem aşa: art.1 – Se prelungeşte valabilitatea 

regulamentului privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului la 

municipiul Tulcea. Art.2 – Secretarul general al municipiului Tulcea va asigura 

comunicarea prezentei hotărâri... 

Adică mi se pare mult mai simplu şi la obiect, decât să ne învârtim în 

jurul cozii... 

Domnul secretar? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

Doamna consilier, cu tot respectul, eu am auzit avizul comisiilor, care a 

fost pozitiv, iar din punctul meu de vedere orice gen de amendament, trebuie, mă 
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scuzaţi, uşor pregătit şi făcut în comisie, cu tot respectul! Dacă erau unele 

nelămuriri, ne puteaţi contacta pe oricare din aparatul... 

Doamna consilier Suhov Anca 

Din păcate, comisia noastră nu a fost sesizată pe acest proiect de 

hotărâre! Este un amendament personal, pe care l-am discutat cu doamna 

Mucileanu! 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

E adevărat, însă din punctul meu de vedere nu este un amendament, dar 

cum consideraţi! 

Domnul consilier Şacu Stere 

Vreau să vă spun că doamna Mucileanu a fost la fiecare comisie invitată 

şi a dat explicaţii şi cred că a fost de înţeles atunci. In comisia economică nu s-au 

ridicat alte probleme, am înţeles despre ce este vorba. 

Dacă mai sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot amendamentul. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

Daţi-mi voie să luăm vot nominal. 

Imi cer scuze, vreţi să repetaţi amendamentul? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Scuzaţi-mă, doamna Suhov, ce are proiectul aşa cum a fost iniţiat, ce 

este în neregulă cu el, că nu înţeleg, poate am venit eu mai târziu. Ca să înţeleg de 

ce trebuie să schimbăm. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Deci din punctul meu de vedere este un proiect de hotărâre care vine să 

modifice o hotărâre care a fost perfect în regulă timp de un an de zile, nu a existat 

o greşeală materială sau altă variantă, era o hotărâre privind aprobarea unui 

regulament pentru o perioadă limitată, de un an. Mai departe mi se pare normal 

să avem un proiect de hotărâre care să prelungească valabilitatea 

regulamentului, nu un proiect de hotărâre care să anuleze hotărârile iniţiale. O 

modifică şi completează! De completat nu completează cu nimic! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Sunt două lucruri diferite, doamna Suhov! Dacă anulează şi dacă 

modifică şi completează, modifică şi completează nu anulează! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Cu ce completează? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Cu faptul că nu prevede anul, regulamentul rămâne valabil, nu este 

nevoie ca de fiecare dată să venim în Consiliul Local cu el. Este hârtie inutil!  

Doamna consilier Suhov Anca 

Tocmai asta am spus şi eu! Să avem un regulament care să nu expire! 
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Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dacă îmi permiteţi, modificându-se doar termenul, în formula spusă de 

doamna Suhov, se explică foarte clar că se prelungeşte. In forma propusă de 

iniţiator, aşa cum  am discutat în comisia economică, pur şi simplu nu ai cum    

să-ţi dai seama dacă se modifică sau nu. Prin sintagmele propuse de doamna 

Suhov, încă din art.1 îţi dai seama că se prelungeşte regulamentul deja aprobat, 

că nu se modifică, doar se prelungeşte. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Supun la vot amendamentul. Luăm vot nominal. 

Cu 7 voturi „pentru” amendamentul a fost respins. 

Situaţia votului: 

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN Impotrivă 

2. CIUREANU CONSTANTIN Impotrivă 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE Impotrivă 

4. DRĂNICEANU DANIEL          Pentru 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA Impotrivă 

6. HALIŢ TATIANA Impotrivă 

7. LUCA ANDALUZIA          Pentru 

8. MARIN CEZAR-GEORGE          Pentru 

9. MERGEANI ANA-ELENA Impotrivă 

10. MOCANU LAURENŢIU Impotrivă 

11. MOTOC OCTAVIAN Impotrivă 

12. PAVEL VIORICA Impotrivă 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN Impotrivă 

14. SELA GEORGIAN          Pentru 

15. SIMION DRAGOŞ Impotrivă 

16. SUHOV ANCA          Pentru 

17. ŞACU STERE Impotrivă 

18. ŞINGHI GEORGE Impotrivă 

19. ŢIU GABRIEL-DORIN          Pentru 

20. URSE LILIANA Impotrivă 

21. VIZAUER LAVINIA          Pentru 

 

Doamna consilier Suhov Anca 

Imi explicaţi şi mie ce se modifică la regulament?Că e hotărâre de 

modificare şi completare a regulamentului! 
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Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

Deci vorbeam de un simplu termen. In loc să facem o hotărâre prin care 

să ataşăm la proiectul acesta încă un regulament de căteva pagini, am schimbat o 

singură cifră şi mi se pare mai economic. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Supunem la vot  proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.6, Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru 

activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor biodegradabile 

pe raza municipiului Tulcea, a tarifului privind colectarea separată și transportul 

separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă și modificarea contractului 

de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale 

serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, 

încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea 

Servicii Publice S.A., prin act adițional. 

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

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sunt întrebări? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de 

executiv. 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 96/30.04.2020 privind aprobarea documentației 

de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul „Reabilitare clădire, 

internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil” și a indicatorilor tehnico-economici. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Retragem acest proiect de hotărâre. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Deci punctul nr.7 a fost retras. 

Luăm în discuţie punctul nr.8, Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Loca al Municipiului Tulcea nr. 100/30.04.2020 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, 5. 
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Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de 

executiv. 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.9, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 259/27.09.2018 privind aprobarea 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiții 

“LUCRĂRI DE MODERNIZARE A CONSTRUCȚIILOR AFLATE ÎN 

PATRIMONIUL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN VEDEREA OBȚINERII 

AUTORIZAȚIILOR PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU (SEDIUL 

DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, CENTRUL 

MULTIFUNCȚIONAL SOFIA, CANTINA MUNICIPALĂ, CREȘELE NR. 1 ȘI 3, 

CREȘA NR. 6 «DUMBRAVA MINUNATĂ», CREȘA NR. 9 ARABELA)” şi a 

indicatorilor tehnico-economici. 

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

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sunt intervenţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de 

executiv. 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul 10, Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a 

mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii 

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SABINELOR – TRONSON CUPRINS 
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ÎNTRE STRADA MIHAI VITEAZU ȘI STRADA BRAVILOR, MUNICIPIUL 

TULCEA”. 

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

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Aş avea un amendament. Aş vrea să se actualizeze lista locurilor de 

parcare! Pentru că după modernizarea asfaltului sau a străzii putem avea mai 

puţine locuri de parcare sau mai multe. Adică să nu mai rămână la interpretarea 

altor instituţii câte locuri de parcare avem. Pentru că sunt foarte mulţi cetăţeni 

din Tulcea, care inclusiv la mine s-au plâns că nu pot să-şi continue contractul cu 

Primăria de concesionare a parcării şi în felul ăsta am fi mai transparenţi. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Eu înţeleg, dar aici este un regulament al parcărilor, nu putem trece 

peste regulamentul acesta! 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

De exemplu, pe str.Sabinelor, unde s-a făcut modernizarea asfaltică, 

cetăţenii acolo  nu mai au loc de parcare. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă vreţi, vă răspund eu! Aici este vorba despre un proiect care a fost 

executat, care nu are legătură cu ceea ce aţi spus dumneavoastră. Dacă vreţi să 

faceţi interpelare, să vă număr locurile de parcare şi să vă spun în scris sau până 

la şedinţa viitoare, eu o voi face. Dar procedurile tehnice prin care un proiect este 

executat, recepţionat şi la terminarea termenului de garanţie este finalizat, nu au 

legătură cu ceea ce spuneţi  dumneavoastră. 

Putem să interpelăm spunând: câte locuri de parcare sunt rezultate sau 

pot fi realizate în urma unor investiţii. Deci eu vă promit că vă voi transmite, prin 

poşta electronică, câte locuri de parcare sunt pe strada respectivă. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc, domnul primar! 

Mai sunt alte intervenţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de 

executiv. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
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Punctul nr.11, Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a 

mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii 

“REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA MIRCEA VODĂ, TRONSON STR. 

TOAMNEI – STR. BUNA VESTIRE, MUNICIPIUL TULCEA”. 

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

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Aici îmi doresc eu puţin să facem discuţii, referitor şi la proiectul acesta 

şi la următorul. 

Cu toţii constatăm că după ce se face o lucrare de reparaţii pe o stradă, 

nu întotdeauna finalul este ceea ce ne dorim noi ca cetăţeni. Şi exemple sunt 

nenumărate. Adică lucrarea este recepţionată ca fiind ok conform proiectului, dar 

în fapt constatăm că între proiectul care a fost făcut cândva, au mai trecut câţiva 

ani şi apoi s-a făcut lucrarea, rezultatul dintre proiect şi ceea ce se găseşte pe 

teren, e ceea ce găsim noi ca şi cetăţeni după recepţie. Exemple sunt nenumărate, 

dar vă dau un singur exemplu: pe strada Podgoriilor, unde trotuarul din E3 a fost 

asfaltat, iar prin zonele unde sunt capace de canalizare craterul era foarte adânc. 

Adică dacă nu erai din zonă şi mergeai mai târziu noaptea noaptea, aveai şanse… 

nu unul, toate erau aşa! Eu nu am văzut acest fel de lucrare finalizată nicăieri pe 

unde am umblat. 

 Am scris la Primărie, am primit un răspuns de la DIAP că se va remedia 

şi s-a mai cârpit pe acolo. Adică arată horror, dar s-a mai cârpit. 

Şi atunci, ieri, în comisie, când am fost alături de colegii mei l-am rugat 

pe domnul Gafar să ne explice cum este cu aceste lucrări şi nu mai terminăm 

odată să facem nişte lucrări de calitate şi trainice, şi ce mi-a spus dumnealui, 

pentru că nu eram în temă, pe mine ca şi consilier, dar ca şi cetăţean  m-a zguduit 

şi chiar vreau să-l întreb pe domnul primar, că sigur are în vedere nişte măsuri în 

sensul ăsta. Adică recepţia se face în general în echipă şi domnul Gafar e cam 

singur, depăşit de câte are de făcut. Dar faptic, la locul unde s-a făcut lucrarea nu 

vine dispecerul care este plătit! Dirigintele, mă scuzaţi, care trebuie să pună 

parafa… 
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Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu vine şi semnează? Dumneavoastră aveţi nişte date certe în privinţa 

asta? 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Asta mi-a spus ieri în comisie, când am pus nişte întrebări, să înţeleg şi 

eu de ce preluăm nişte lucrări care arată cum arată. Şi mi-a zis că sunt diriginţi 

care semnează fără să vadă lucrarea! Iar ea este prost făcută pentru că nu este 

corelată cu proiectul… 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă au existat diriginţi care nu au văzut lucrarea, domnului Gafar 

trebuie să i se impute toţi banii pe care i-am plătit dirigintelui! 

Haideţi să facem o verificare la ceea ce se recepţionează la finalizarea 

lucrărilor, pentru că atunci ne interesează cel mai mult, acestea sunt la 

terminarea garanţiei unor lucrări de acum trei ani de zile şi vedem care sunt 

obligaţiile de a veni sau a semna şi atunci să vedem dacă ceea ce au garantat 

există fizic pe teren, sunt de acord cu dumneavoastră, punctual alegeţi două-trei, 

câte doriţi dumneavoastră şi o să facem o anchetă în acest sens, în care domnul 

Gafar sigur va avea înainte de pensie o surpriză foarte mare. Cum să spună un 

profesionist lucrurile acestea! Era de datoria lui să-l cheme! Sau poate acel 

diriginte nu mai avea vreo obligaţie să vină, înseamnă că nici nu a semnat! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Eu din ce am discutat în comisie cu dumnealui, am văzut că era foarte 

priceput şi foarte dedicat, dar era şi el o pârghie din… 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu, el este reprezentantul acelei lucrări! Pârgia respectivă este ţinută în 

braţe de el.  

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Poate reuşim ca următoarele lucrări să fie aşa cum trebuie: calitate, 

trăinicie, nu să mergem şi să ne împiedicăm, să găsim crăpături… 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Haideţi să nu vorbim de lucruri din teorie, doamna Haliţ, hai să vorbim 

de lucruri practice! Lucrurile acestea hai să vedem dacă data viitoare – spune-mi 

concret ceea ce nu era la lucrarea nr.4 şi va fi cercetată!  

La realizare sistem rutier str.Spitalului vom solicita dacă sunt conforme 

cu lucrările care au avut loc acum trei ani de zile sau când s-au încheiat ele şi le 

vom cerceta! Că dacă mergem pe principiul: am aflat că lumea zice că nu e aşa 

pe strada respectivă... Haideţi să fim concreţi! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Exact, o să vin la dumneavoastră cu situaţii concrete! 

 



 17 

 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi o intervenţie, că nu pot să rămân 

aşa, impasibilă la comentariile doamnei consilier! 

Doamnă, în primul rând la acest material există un proces-verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor, care este semnat de domnul viceprimar Şinghi, 

care mai este semnat şi asumat de către constructor, de către dirigintele de 

şantier, de către domnul coleg Gafar Sabri, de doamna Paula Vasile – care este 

în aparatul propriu al primarului. 

Afirmaţiile dumneavoastră sunt foarte grave şi în general ele trebuiesc 

probate! Eu am făcut parte patru ani din acest aparat şi nu vreau să trecem aşa şi 

să tot aruncăm – OK, am făcut campanie, lăsaţi campania şi populismul acesta şi 

haideţi să vorbim concret! 

Acum, să ştiţi şi dumneavoastră, deşi sunteţi inginer, că un diriginte de 

şantier nu stă non-stop doar pe un şantier sau doar pe o stradă sau pe o alee! 

Rugămintea mea este să fim mai rezervaţi în astfel de afirmaţii, eu acum 

chiar vreau să fiu avocatul colegului Gafar, pentru că eu ştiu cât de mult a muncit 

şi ce face în această Primărie şi pentru acest oraş! 

Că dumneavoastră - şi or să se mai găsească şi alte cratere pe alte străzi 

şi pe alte alei, pentru că există şi alte motive, de exemplu reţele foarte vechi de 

sisteme de alimentare sau de canalizare, la care la momentul respectiv nu s-a 

ţinut cont sau nu s-a putut ţine cont, a trebuit să fie asfaltată strada respectivă sau 

întreţinută, că multe sunt întreţineri, dar nu mai faceţi auzaţii de genul acesta, aşa 

cum  aţi spus că domnul Gafar n-a făcut, că a zis... 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Dar nu am făcut acuzaţii! Am spus cum stau lucrurile! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Şi în general persoanele care îşi asumă pe semnătură ceva, nu cred că 

chiar se apelacă aşa, pe o ureche şi... 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Deci vă rog să reţineţi că nu am acuzat pe nimeni, am povestit cum a fost 

ieri în comisie şi atât! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Doamnelor, vă mulţumesc! 

Aş vrea să spun şi eu că acolo este o comisie întreagă, da? Iar recepţia 

lucrărilor se face la terminarea lor. Dacă dumneavoastră aţi observat sau sesizaţi 

după un an, atunci ştiu că era o garanţie la asemenea lucrări, dacă în decursul 

acestei perioade se constată o problemă, sesizaţi la primărie şi sunt obligaţi cei 

care au construit acolo să repare. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Exact asta am făcut, dând exemplul de pe str.Podgoriilor! 
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Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Luăm în discuţie punctul nr.12, Proiect de hotărâre privind atribuirea în 

administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de 

investiţii “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA SPITALULUI, 

MUNICIPIUL TULCEA”. 

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

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.13, Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a 

mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii 

“REALIZARE ȘI AMPLASARE BUST VALENTIN ȘERBU, MUNICIPIUL 

TULCEA”. 

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

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sunt comentarii? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Am discutat şi în comisie şi prezint şi în plen, la vremea respectivă, 

colegii mai vechi probabil îşi amintesc, realizarea acestui bust a fost proiectul 

colegilor din PNL, noi la vremea respectivă, colegii din PSD, am propus un bust 

al marelui poet Mihai Eminescu. Bineînţeles că a fost aprobat, a fost obiectiv de 

investiţii, înţeleg că acum este o anumită problemă şi se necesită sprijin din 

partea executivului pentru finalizarea totuşi a acelui bust. Mândria colegilor 

P.N.L-işti - a fost realizat acest bust, a fost iniţiativa lor, dar cred că municipiul 

Tulcea merită şi bustul lui Eminescu. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Există un proiect de hotărâre pentru realizarea acestui bust? 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

S-au alocat fonduri pentru cele două busturi, în acelaşi context, în 

aceeaşi şedinţă, în acelaşi proiect. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Colegii din executiv sigur vă vor informa, ei şi-au făcut treaba foarte 

bine, dar cineva de la Cultură a întors proiectul şi mai trebuie făcute câteva 

diligenţe, dar ar fi păcat să nu se realizeze... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Adică este în curs şi aşa ceva, este aprobat şi bustul lui Mihai Eminescu. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Este aprobat, este în curs, a fost refuzat de către comisia de cultură, 

aspectul mulajului se pare că nu arăta bine. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Nu e nicio problemă, dacă nu arăta bine, e foarte bine că l-au respins, 

am rugat executivul să continue totuşi... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Se lucrează la noua simulare. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă. 

Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.14, Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul 

public al municipiului Tulcea de 633 mp, situat în Tulcea, strada Granitului, 

pentru destinația de parcare, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea 

înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.15, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de 

teren aferentă străzii Florilor, înregistrată la poziția 179 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 1908 mp la 2151 mp, în vederea înscrierii în 

cartea funciară. 
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Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul 16, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Azaleei, înregistrată la poziția 1001 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 5721,47 mp la 7695 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sunt comentarii? 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 20 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

A lipsit de la vot doamna consilier Luca Andaluzia. 

Punctul 17. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Unirii, înregistrată la poziția 124 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 2700 mp la 5203 mp, în vederea înscrierii în 

cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi o scurtă intervenţie, de fapt este o propunere pentru 

executiv. Cred că suntem singurul municipiu care nu avem o stradă pietonală, o 

zonă pietonală şi eu am o propunere ca strada Unirii să fie făcută zonă pietonală, 

ştiu că au existat multe discuţii, chiar traficul pe care îl preia str.Unirii ar 

încurca, dar măcar poate pentru weekend, perioada de vineri după-amiază până 

duminică seara, să luăm exemplul celor de la Iaşi, unde tot aşa au stabilit o zonă 

pietonală în perioada weekend-ului. 

Mă gândesc că ar fi bine venit, mai ales în perioada estivală, dacă şi 

faleza va fi în reabilitare, în construcţie. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Pentru weekend sau când sunt anumite sărbători, este indicat să fie 

transformate în pietonal poate şi alte străzi, cum ar fi str.Progresului, 14 

Noiembrie, ele ca să fie transformate  permanent în străzi pietonale, trebuie să 

treacă prin nişte proiecte care vor începe în acest an, străzile vor intra în acest 

program complex de  amenajare a apelor pluviale, după realizarea lor probabil 

putem să ne gândim la un program mai complex de transformare a anumitor 

străzi, începând de la faleză şi până la monument, inclusiv strada Unirii, în străzi 

pietonale şi să scoatem în evidenţă şi ceea ce putem vedea stânga-dreapta sau ce 

activităţi se vor putea desfăşura, ideea este foarte bună. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Mulţumim, domnul primar! 

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.18, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de 

teren aferentă imobilului „Grădina de vară Dacia” din Tulcea, județul Tulcea, 

str. Isaccei nr. 16, inventariat în domeniul public al municipiului Tulcea prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.208/26.11.2020, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 2281 mp la 2338 mp teren și de la 1458 mp 

la 1229 mp construcție, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 20 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
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A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dincolo de vot, dacă îmi daţi voie, aş fi vrut să-l întreb pe domnul primar 

ce facem cu Grădina Dacia? Am găsit direcţie pe care să mergem pentru 

finanţare? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Va fi probabil un concurs de soluţii cu privire la întreaga zonă, deoarece 

dorindu-ne o regenerare urbană a mai multor zone din oraş, acolo este una dintre 

principalele artere ale municipiului şi am solicitat prin discuţii cu mai mulţi 

arhitecţi până acum – am ajuns la concluzia că ne-ar trebui un concurs de soluţii, 

pentru ca nu doar Grădina de Vară să fie pusă în evidenţă, ci şi tot ceea ce este 

de jur-împrejur, inclusiv un trafic mult mai lejer.  

Mi s-au propus până acum mai multe variante. Vă pot spune una dintre 

ele, aceea de a transforma Grădina de Vară într-un spaţiu cu o activitate cu 

destinaţie mai complexă, în sensul ca la un nivel subteran sau semiîngropat să 

existe o parcare pentru întreaga suprafaţă, care ar dubla sau ar mări numărul 

locurilor de parcare, unde deasupra să existe o grădină de vară după un model 

futurist, care să-şi păstreze specificaţiile şi să poată fi folosită la tot felul de 

evenimente culturale, care să elibereze spaţiul în aşa fel încăt  prin spatele 

Grădinii de Vară nou văzute şi ARBDD să se creeze cel puţin o arteră de acces în 

sens unic, care să degreveze traficul şi să-l ducă în zona care acum este închisă – 

dar va fi deschisă şi să ajungă în autogară, în aşa fel încât cei care intră de la 

Sindicate sau de la noile parcări create, să nu mai iasă în str.Isaccei, ci să se 

ducă spre Gară, fiind ca un culoar de sens, la fel cum şi pe partea cealaltă putem 

crea condiţii similare. Dacă la Sindicate ne dorim mărirea locurilor de parcare 

sau găsirea unei soluţii tehnice, în aşa fel încât să existe tot sub forma unei 

parcări semiîngropate, putem aduce la  un nivel superior piaţa din partea 

cealaltă, creând spaţiu şi artere de circulaţie în zona unde acum este foarte 

aglomerat. 

Dar toate acestea - pentru că avem şi un timp lăsat de Programul 

Naţional de Redresare şi Rezilienţă, încercăm să nu facem toate aceste lucruri 

prin câţiva ochi, ci prin soluţii pe care arhitecţii ni le vor pune la dispoziţie, 

oficiale, şi vom lansa şi pentru această zonă, şi pentru alte zone din oraş, 

concursuri pentru soluţii. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Vorbesc în numele colegilor mei şi vreau să vă spun că Ordinul 

Arhitecţilor din România vă felicită pentru opţiunea de a merge pe concursuri de 

arhitectură, chiar ne dorim acest lucru şi ne oferim să ne implicăm în redactarea 

temei de proiectare. Aşteptăm o solicitare oficială! 
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Domnul primar Ilie Ştefan 

Şi eu vă mulţumesc,  zonele pe care noi ne dorim cel mai mult să le 

transformăm în lucruri frumoase, comportă situaţii inedite faţă de alte oraşe, de 

la conductele de apă care sunt dedesubt şi se duc sub Dunăre, până la nivelul jos 

– suntem pe o fostă luncă a Dunării, deci pânza freatică este la suprafaţă, nu 

departe de această zonă, la blocurile de la I-uri izvorâşte apa din subsolurile 

oamenilor, deci se impun astfel de soluţii prin concursuri de soluţii, pentru că ne 

dorim găsirea celor mai bune. 

Deocamdată le inventariem cum trebuie, pentru că noi nici partea 

aceasta nu o avem,  facem ridicarea topo la ceea ce există, pentru că nici asta n-o 

avem şi nu este un lucru pe care să-l faci uite aşa! Din păcate municipiul nu a 

avut până acum un inventar pus la punct, intabulat, cu cote şi cu tot ce ne-ar fi 

fost mai lejer să începem activităţi. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc, domnul primar, dacă îmi permiteţi şi mie să-mi exprim 

aprecierea şi marea bucurie că s-a reuşit preluarea acestui obiectiv, care odată, 

poate ştiţi, era o bijuterie a municipiului Tulcea. Felicitări şi vreau să menţionez 

că şi eu, în mandatul meu de viceprimar şi primar o perioadă, m-am zbătut foarte 

mult să preiau acest obiectiv, dar nu am reuşit. 

Luăm în discuţie punctul nr.19, Proiect de hotărâre privind inventarierea 

în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 4 mp, situat 

în municipiul Tulcea, strada Păcii nr. 2, bl. P1, sc. C, ap. 3, parter, în vederea 

înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt comentarii? 

Doamna consilier Suhov Anca 

Eu nu voi participa la vot la acest punct, inventarierea se face în vederea 

elaborării unei documentaţii de urbanism de către firma la care lucrez. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc pentru precizare. 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 20 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

 

Situaţia votului: 
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NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN Pentru  

2. CIUREANU CONSTANTIN          Pentru 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE  Pentru 

4. DRĂNICEANU DANIEL          Pentru 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA Pentru  

6. HALIŢ TATIANA          Pentru 

7. LUCA ANDALUZIA  Pentru 

8. MARIN CEZAR-GEORGE          Pentru 

9. MERGEANI ANA-ELENA Pentru  

10. MOCANU LAURENŢIU          Pentru 

11. MOTOC OCTAVIAN  Pentru 

12. PAVEL VIORICA          Pentru 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN Pentru  

14. SELA GEORGIAN          Pentru 

15. SIMION DRAGOŞ  Pentru 

16. SUHOV ANCA    Nu participă la vot 

17. ŞACU STERE Pentru  

18. ŞINGHI GEORGE          Pentru 

19. ŢIU GABRIEL-DORIN  Pentru 

20. URSE LILIANA          Pentru 

21. VIZAUER LAVINIA          Pentru 

 

20. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a unor suprafețe de teren, situate în municipiul Tulcea, 

aferente construcțiilor provizorii cu destinația de garaje. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii la acest proiect? 

Domnul consilier Marin  Cezar George 

Inventarierea acestor suprafeţe este un lucru bun şi benefic pentru 

municipiu. Ce nu înţeleg: de ce nu le inventariem pe toate şi să le băgăm în 

domeniul public sau privat al oraşului. 

Vă dau un exemplu, în zona E3, în zona Ene Med sau cum se cheamă: 

sunt două baterii de garaje, la 50 de metri una de alta. Pe una o luăm şi o 

măsurăm, pe alta o uităm! Nu mi se pare normal, măcar să băgăm în acelaşi 
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regim amândouă terenurile! Şi tot aşa, mai sunt şi alte locuri care puteam chiar 

acum să le inventariem şi ce o să facem cu ele, discutăm! 

Apoi, un alt punct, tot în E3. S-a trecut în proiectul de hotărâre că sunt 

47 de garaje, în realitate sunt 52! Aseară mi-au venit cetăţenii din zonă, stau în 

E3 şi … 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Care au fost uitate. Dacă într-o bază de date sunt 30, prin inventariere şi 

prin intabulare se vor vedea toate. 

Domnul consilier Marin Cezar George 

Eu m-am uitat în planşele  care au fost anexate la această hotărâre. Sunt 

52. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Cei care sunt uitaţi înseamnă că sunt ilegal acolo. 

Domnul consilier Marin Cezar George 

Apoi: am citit în presă un articol, cred că în “Delta”, nu mai ştiu dacă al 

domnului primar sau al domnului Şinghi, legat de ce ne-am gândit să facem cu 

aceste garaje. Eu vă pun întrebarea, haideţi să ne spuneţi în câteva cuvinte, ce 

vom face dacă vom da jos aceste garaje. Pentru că dacă facem o simplă parcare, 

de exemplu în E3 – vă zic acolo, pentru că acolo cunosc zona, dacă facem o 

parcare o să câştigăm numai 7 locuri de parcare şi aducem o pierdere anuală de 

cel puţin 12.000 de lei.  

Diferenţa de nivel între partea de jos şi cea de sus e de 3 metri. Ne 

apucăm să facem parcări gen terenuri de sport cum au fost pe vremuri? De aceea 

vreau să ni se prezinte o gândire, pentru că lumea mă întreabă şi pe bună 

dreptate! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu pot să vă spun o gândire acum la modul brut! Le vom demola,  aşa să 

le transmiteţi tuturor celor care nu au aflat până acum, pe toate şi le vom demola 

pe toate într-un parcurs pe care probabil Primaria o va face în  mai mulţi ani.  

Nu ştiu dacă în timpul mandatului meu voi reuşi să le demolez pe toate, 

însă scopul meu ca primar este ca acolo unde spaţiile pot fi folosite de mai mulţi 

cetăţeni pentru spaţii verzi, locuri de joacă şi zone de parcare, pentru a nu ne mai 

chinui să mergem pe sensul unic din E3 şi să ducem maşinile parcate pe stânga şi 

dreapta în locurile nou create, voi face acest lucru şi îmi asum acest lucru încă de 

la început, indiferent de oprobriul public.  

Deci scopul meu, stimate coleg, este de a le demola şi a le transforma în 

locuri de joacă, în spaţii verzi, în locuri de parcare şi în alte spaţii de care lumea 

are nevoie. 

Nu voi face acest lucru fără consultarea şi aprobarea dumneavoastră, a 

Consiliului Local şi fără nişte soluţii tehnice date de specialişti, pe care le voi 

prezenta şi public, şi dumneavoastră. 
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Dar ca să nu mai existe nicio urmă de îndoială, scopul meu, intenţia mea 

ca primar, propunerea pe care eu o fac este de demolare a garajelor din 

municipiul Tulcea.  

Vom începe cu acele spaţii unde se pot crea locurile despre care 

vorbeam. Acolo unde statutul lor juridic ne permite să lucrăm mai repede, avem 

câteva zone, nu le vom rata pe niciunele. 

Astă noapte cineva m-a sunat să mă întrebe dacă poate să cumpere nu 

ştiu ce garaj care este zid de sprijin. Eu cred că un arhitect poate să spună  dacă 

este zid de sprijin sau nu. Dar toţi cei care mă contactează, cunoscuţi sau 

necunoscuţi, cei mai mulţi necunoscuţi, că au găsit un garaj de vânzare şi vor să-l 

cumpere, le recomand, părerea mea personală, să nu cumpere! 

Dacă domnul viceprimar Şinghi mai are ceva de adăugat. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Aş vrea să răspund la prima întrebare: am inventariat doar cinci zone, 

bineînţeles că ne dorim ca mâine să inventariem toate garajele din toate zonele,  

tot oraşul, dar nu le putem face pe toate deodată, aşa că prioritizăm şi etapizăm. 

Vreau să precizez că acolo unde locaţiile ne permit, vom face 

miniproiecte pe fiecare dintre aceste zone. Acolo unde relieful şi spaţiul ne permit, 

vom construi parcări etajate, eventual subsol şi parter. Deci vom câştiga locuri de 

parcare! 

Domnul consilier Marin Cezar 

Da, pentru că exact în E3 se poate construi această parcare pe două 

nivele şi am câştiga 100 de locuri, nu  doar şapte locuri de parcare! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Acolo unde nu este eficient, nu începem, nu se apucă Primăria să dărâme 

un garaj sau două care sunt nu ştiu pe unde sau în apropiere şi din care nu ar 

câştiga nimic acum. Ele pot câştiga din punct de vedere arhitectonic, nu mai intru 

în detalii sau în interiorul fiecărui garaj, că din zece garaje am găsit nouă cu 

aragaze şi grătare. Dar intru peste acele garaje  unde s-au mai construit alte 

locuinţe deasupra, nici măcar în China nu găsim astfel de…  ca deasupra acolo, 

la Mihai Bravu, dacă nu mă înşel, unde s-au construit aşa, nişte pagode! Le vom 

demola! 

Domnul consilier Marin Cezar George  

Să ştiţi că oamenii sunt receptivi, asta este situaţia, o să fie un parc nou 

–  vă spun, obligaţiile Primăriei vor fi mult mai mari decât la ora actuală, pentru 

că acum Primăria nu se implică cu nimic! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu faceţi calculul economic, că mie imi fac calcule economice cei care 

nu vor să-şi demoleze garajul. 
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Domnul consilier Marin Cezar George 

Nu, mie de exemplu mi-ar conveni să se dea jos acele garajele, să plătesc 

şi eu 100 sau 200 de lei locul de parcare şi să aibă altcineva grijă de întreţinerea 

lui. Dar trebuie să discutaţi cu oamenii, să vedeţi şi unde îşi duc  maşinile, pentru 

că lucrurile astea nu se pot face într-o lună, deci sunt vreo 70 care se vor 

suprapune peste celelalte, adică trebuie în paralel să mergem şi cu regulamentul 

cu locurile de parcare de reşedinţă! Pentru că se suprapun toate acestea, ne place 

sau nu ne place! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dacă îmi permiteţi, vreau doar să mulţumesc executivului Primăriei, 

domnului viceprimar şi domnului primar, pentru faptul că a ţinut cont de nota 

conceptuală depusă de noi acum două luni, prin care le aduceam spre analiză 

posibilitatea realizării unor asemenea baterii de parcaje supraetajate, dând chiar 

şi nişte soluţii tehnice ce se pot adapta în funcţie de situaţie. Vă mulţumesc mult! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc şi eu. 

Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.21, Proiect de hotărâre privind aprobarea Centralizatorului 

cuprinzând modificările și completările pozițiilor din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, în vederea 

actualizării. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1 şi 5. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt comentarii la acest punct? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, comentarii efectiv la acest punct şi la următoarele nu 

sunt, materialele sunt destul de generoase – ca să mă exprim aşa, le-am primit şi 

noi acum două zile, înţelegem efortul pentru că acel material nu s-a făcut într-o 

zi, însă şi noi ar trebui să avem şi timpul necesar să parcurgem toate aceste 

materiale, materiale în speţă de 100 de pagini, cu un volum mare de informare. 

Rugămintea este cumva să găsim o soluţie ca aceste materiale să ajungă şi la noi 

într-un timp care să ne permită studiul lor. 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Adică n-am vrea să mai trăim perioadele şi cutumele din anii anteriori, 

când se practica să primim înainte cu o zi sau două-trei, ori în şedinţa de Consiliu 

Local să primim foarte multe materiale şi nu reuşeşti fizic să treci peste fiecare, 

plus că au venit după comisii ş.a.m.d. 

Este greu, ştim că este un efort, dar... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Sunt de acord cu dumneavoastră, este un efort foarte mare, am primit 

aceste materiale din partea unei structuri pe care eu mâine sau azi aş vrea să o 

desfiinţez, se numeşte DIAP... 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Şi noi acum patru ani am vrut... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu sper să reuşesc! 

DIAP-ul, care coordonează acest inventar şi pentru care s-a înfiinţat, e 

baza, cartea de căpătâi, biblia, nu l-a mai făcut din 2007 sau 2008. Şi bineînţeles 

că a fost un efort de muncă, în aşa fel încât cam jumătate  vor să plece şi dacă 

este cineva de aici care vrea să plece să nu mai spună “eu plec”! Hârtia, demisia, 

alţi oameni, alte societăţi, alte instituţii abia ne aşteaptă, să mergem să lucrăm 

acolo. Deci treaba aceea care mi-a ajuns la urechi, că “nu mai pot rezista 

stresului” şi că ”vreau să îmi dau demisia”, vă rog să o faceţi cât mai curând ca 

să scăpaţi de stres. 

Faptul că s-a muncit pentru un volum foarte mare, ca să le punem într-o 

ordine şi bineînţeles că nu pot fi verificate în totalitate, verificarea o facem în 

imediat perioada următoare, prin evaluarea tuturor bunurilor. Pentru că nu s-a 

mai făcut evaluarea acestor bunuri – eu nu pot să îmi dau seama cum de nu a fost 

închisă Primăria până acum, pentru că a nu evalua bunurile şi a le lăsa să ajungă 

la zero prin efectul legii, este un lucru grav, ca să nu spun penal! 

 Curtea de Conturi avea datoria, obligaţia de a imputa, de a penaliza! 

Nu există aşa ceva, să ajungă  bunurile la nivel zero!  

Şi acum noi trebuie să facem evaluarea, evaluarea care trebuia realizată 

o dată în an. La trei ani de zile sau dacă nu s-a mai făcut de ani de zile, foarte 

multe bunuri au valoarea aici zero, vom face  verificarea, vom vedea dacă s-au 

omis, dacă nu s-au omis, însă până acum noi nu am avut baza!  

Noi vorbim de proiecte şi investiţii fără a avea inventar. Nu se poate aşa 

ceva! Vă rog să mă credeţi că şi cea mai mică localitate, nu ştiu, Valea Teilor, 

care  are inventar, iar noi nu avem, deşi avem  o structură care îl administrează! 

Culmea!  Şi acum o lună şi jumătate am spus să se pregătească inventarul! 

Bineînţeles că acele  sute de hârtii au venit într-un timp scurt pentru a putea fi 

parcurse. Când au venit, le-am publicat, dumneavoastră aveţi perfectă dreptate în 

ceea ce solicitaţi. 
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Interesul nostru nu este de a vă pune proiecte cu o zi înainte, numai că 

aici este un lucru grav, nu poate funcţiona Primăria fără inventar şi fără 

reinventarea anuală! 

Acum se va vedea, în baza acestui document, ce lipseşte,  cât a fost omis, 

unii şi-au asumat nişte funcţii în locuri unde nu aveau competenţă. Aţi crezut că 

este foarte uşor! Îmi asum o funcţie de magazioner, la care mă pricep, şi nu o 

vreau pe aceea de director, care presupune treaba asta: administrarea 

domeniului public şi privat! 

Nici măcar nu poate fi crezut acest lucru, când stai de vorbă cu altcineva, 

să ai o structură care se numeşte DIAP, dar care nu are inventar! Dar îl 

administrează! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, aş vrea să fac o intervenţie, pentru că pe perioada 

mandatului de viceprimar am avut în coordonare activitatea DIAP-ului, 

problemele acestea nu sunt de acum. E adevărat, domnul primar, că nu ştiu dacă 

este chiar foarte corect să dăm vina pe toţi cei care sunt angajaţi ai DIAP.  

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dar eu mă condamn şi pe mine acum, eu sunt vinovat că a trecut atât de 

mult de când sunt primar de nu am aprobat asta! Dumneavoastră şi restul se fac 

vinovaţi că din 2008 până în prezent nu au făcut aşa ceva! Eu am 4 luni, nu 5, 

doamna Haliţ, de când sunt primar şi nu am reuşit să-l pun decât astăzi pe 

ordinea de zi, când trebuia să fie primul lucru, pentru că sunt primarul unui 

municipiu fără inventar! 

 Gândiţi-vă la lucrul acesta: în patru ani de zile, în opt ani de zile, în 

atâţi ani să nu fie făcut, când este o obligaţie anuală, care aduce repercusiuni de 

ordin penal! Spune acolo că este imperativă, nu este aşa... se poate!  

Actualizarea inventarului este imperativă! Este bunul  care ne-a fost dat 

de către cetăţeni să-l conducem prin Consiliu sau prin angajaţi. Toţi suntem 

vinovaţi! Eu ştiu că unii sunt mai puţin vinovaţi, dar toţi suntem vinovaţi, şi eu 

sunt vinovat! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Aveţi dreptate, aşa este, toată lumea, tot aparatul care a făcut parte din 

primărie, Consiliul Local, mă uit în jurul nostru, domnul preşedinte a fost 

viceprimar, eu am fost viceprimar, mulţi colegi au fost consilieri în Consiliul 

Local şi care până la urmă nu ştiu dacă neapărat au închis ochii, au aplecat 

privirea  sau au fost prea constrânşi de fostul primar să nu facă sau să facă  ceva. 

In plus sau în minus! 

Deci vina ne aparţine tuturor. Este adevărat că a durat aproape doi ani 

de zile, dacă nu mă înşel, ca abia anul trecut să reuşim să obţinem prin licitaţie o 

firmă care să se ocupe de inventarierea domeniului public şi privat. Adică 

lucrurile s-au mişcat destul de greu! 
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Nu am fost niciodată „prietena” domnului director Florenţiu şi tot 

timpul am avut discuţii pe această temă, dar încă o dată vă repet, sunt oameni 

care şi muncesc acolo, poate că nu trebuie desfiinţată o direcţie, ci poate că 

trebuie schimbaţi nişte factori de decizie. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

De acord cu dumneavoastră, doamnă!  

Fac o adăugire, nu o societate prin licitaţii trebuie să ne facă inventarul. 

Aceea ne ajută, intabulează. Evaluarea, reevaluarea, actualizarea inventarului 

este treaba noastră, nu a unei societăţi! Nici nu poate face aceea, decât ceea ce îi 

arătăm noi! Doar un cadastru sistematic la nivelul întregii administraţii locale 

poate descoperi eventualele terenuri care nu aparţin nimănui sau sunt deţinute de 

cineva, fără a avea raport juridic. 

Noi am ales să ne ajute o societate la intabulare, dar nu la inventariere! 

Inventarierea este – ce am făcut: Grădina de vară... hotărâri cu duiumul, dar nu 

centralizate, dar nu inventar! Nu toată lumea este vinovată, dar se poate sesiza: 

unde lucrez eu? La DIAP! Si care este cartea de căpătâi? Păi, nu o am! Dar de 

ce? Păi nu s-a făcut din 2008! Din 2008 nu trebuie să mai existăm! Nu se poate 

aşa ceva, este inadmisibil să nu existe inventarul bunurilor la un municipiu! 

Să sperăm că vom intra pe un făgaş cât de cât corect, bineînţeles că în 

urma acestor inventarieri se vor descoperi foarte multe lucruri pe care nu ai cum 

să le treci cu vederea, nu este interesul nimănui de a da vina pe cineva, ci doar de 

a eficientiza. Iar oamenii care sunt capabili, ştiu să se retragă la timp, acolo unde 

văd că nu sunt competenţi. Oamenii care nu înţeleg lucrul acesta, vor fi traşi la 

răspundere pentru ceea ce nu au realizat! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă nu mai sunt alte discuţii, trecem la vot. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr. 22, Proiect de hotărâre privind aprobarea Centralizatorului 

modificărilor și completărilor intervenite în cuprinsul Inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobat prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017, în vederea 

actualizării. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? 

Cu 20 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

A lipsit de la vot doamna consilier Luca Andaluzia. 

Punctul nr.23, Proiect de hotărâre privind privind actualizarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 20 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

A lipsit de la vot doamna consilier Luca Andaluzia. 

Punctul nr.24, Proiect de hotărâre privind privind actualizarea 

Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Discuţii? 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 20 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

A lipsit de la vot doamna consilier Luca Andaluzia. 

Punctul nr.25, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de iluminat public din municipiul Tulcea. 

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

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 
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Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Da, sunt discuţii, de fapt vreau să menţionez că am citit cu deosebită 

plăcere acest proiect, îi felicit pe cei care l-au făcut, am spus şi în comisie, este 

plin de detalii, de explicaţii şi chiar vreau să-l văd pus în aplicare, mai ales că 

art.4 spune că revine în competenţa Consiliului Local. Este un proiect pe care eu 

îl doresc aplicat în câţiva ani. Şi am felicitat-o pe doamna Carmen Verban, nu ea 

este iniţiatoarea, dar proiectul este foarte bine pus la punct. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă mai sunt comentarii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul 26, Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de selecție a 

candidaților pentru desemnarea membrilor consiliilor de administraţie ale 

societăților la care Municipiul Tulcea este acționar majoritar. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. Avem amendament. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Vă rog, doamna Haliţ! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

In cadrul comisiei 3, după ce am văzut proiectul, amendamentul nostru 

estze următorul: se completează componenţa comisiei, conform anexei la 

hotărârea aceasta cu următorii consilieri locali: Lavinia Vizauer şi Tatiana Haliţ. 

Dorim acest lucru pentru o reprezentare corectă a consilierilor locali din 

acest mandat, adică PNL, USR PLUS şi PSD. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Am reţinut. Aş vrea să-l întreb pe domnul viceprimar Şinghi dacă există 

posibilitatea să mai adăugăm încă doi membri în această comisie. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Eu am întrebat-o pe doamna care a venit la comisie să discutăm cu ea şi 

a spus că nu este nicio problemă. 

Domnul consilier Marin Cezar George 

In mandatul trecut au fost tot şapte. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Atunci supunem la vot amendamentul doamnei Tatiana Haliţ. 

Cine este pentru? 

Cu 8 voturi „pentru” şi 13 voturi „împotrivă” amendamentul a fost 

respins. 
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Situaţia votului: 

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN Impotrivă  

2. CIUREANU CONSTANTIN          Impotrivă 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE  Impotrivă 

4. DRĂNICEANU DANIEL          Pentru 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA Impotrivă  

6. HALIŢ TATIANA          Pentru 

7. LUCA ANDALUZIA  Pentru 

8. MARIN CEZAR-GEORGE          Pentru 

9. MERGEANI ANA-ELENA Impotrivă  

10. MOCANU LAURENŢIU          Impotrivă 

11. MOTOC OCTAVIAN  Impotrivă 

12. PAVEL VIORICA          Impotrivă 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN Pentru  

14. SELA GEORGIAN          Pentru 

15. SIMION DRAGOŞ  Impotrivă 

16. SUHOV ANCA          Pentru 

17. ŞACU STERE Impotrivă  

18. ŞINGHI GEORGE          Impotrivă 

19. ŢIU GABRIEL-DORIN    Nu participă la vot 

20. URSE LILIANA          Impotrivă 

21. VIZAUER LAVINIA          Pentru 

 

Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

Cu 12  voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN Pentru  

2. CIUREANU CONSTANTIN          Pentru 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE  Pentru 

4. DRĂNICEANU DANIEL          Impotrivă 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA          Pentru  

6. HALIŢ TATIANA          Impotrivă 

7. LUCA ANDALUZIA          Impotrivă 

8. MARIN CEZAR-GEORGE          Impotrivă  

9. MERGEANI ANA-ELENA Pentru  
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10. MOCANU LAURENŢIU          Pentru 

11. MOTOC OCTAVIAN  Pentru 

12. PAVEL VIORICA          Pentru 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN Impotrivă  

14. SELA GEORGIAN          Impotrivă 

15. SIMION DRAGOŞ  Pentru 

16. SUHOV ANCA          Impotrivă 

17. ŞACU STERE Pentru  

18. ŞINGHI GEORGE          Pentru 

19. ŢIU GABRIEL-DORIN  Nu participă la vot 

20. URSE LILIANA          Pentru 

21. VIZAUER LAVINIA          Impotrivă 

 

Punctul 27, Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, 

reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în 

Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitare “Dezvoltarea Durabilă a 

Serviciilor de Apă și Canalizare din Judeţul Tulcea”, Primarul Municipiului 

Tulcea, Ștefan Ilie, în vederea exercitării votului privind aderarea de noi membri 

în cadrul Asociației. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, ne poate explica iniţiatorul despre ce noi membri 

este vorba? 

Domnul consilier Antrop Ciprian 

Nu noi  membri, ci un membru! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.28, Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului - 

cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje 

din deșeuri municipale care se va încheia cu organizațiile care implementează 

obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 
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Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sunt discuţii? 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Punctul nr.29, Informare cu privire la activitățile desfășurate de 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului 

Tulcea în anul 2020. 

Dacă aici sunt întrebări, comentarii. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Cu toţii am avut materialul, eu vreau doar să o felicit pe doamna 

Alexandru, acest serviciu an de an face aceste informări foarte bine documentate, 

la care activitatea, din câte cunosc şi eu, merge destul de bine, nu sunt probleme 

şi este singurul serviciu, cred, care vine cu astfel de informări în Consiliul Local. 

Cred că a mai venit şi Poliţia Locală şi Direcţia de Asistenţă Socială. In rest, de 

la alte servicii sau direcţii nu prea am văzut astfel de informări. Sau nu fără 

solicitare. Şi an de an, aşa cum este prevăzut de lege, Serviciul de Evidenţă a 

Persoanelor vine cu aceste informări şi nu este uşor să faci astfel de materiale, 

este vorba şi de documentare, şi de date, şi de timp, cu toate acestea la începutul 

fiecărui an am avut aceste informări. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc! 

Am ajuns la punctul nr.30, Diverse. 

La acest punct, avem două petiţii şi îl invit pe domnul primar să dea 

răspunsul. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă îmi permiteţi, cine este de la Aquaserv? Domnul Ilie, 

dumneavoastră trebuie să răspundeţi la întrebarea doamnei Vizauer. Doamna 

Vizauer a pus întrebarea cine sunt noii membri care intră la Aquaserv, nu? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Era vorba de ADI Apă Canal. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Da, dar aceasta este instituţia care guvernează, Aquaserv-ul.  

Am fost săptămâna aceasta la Cancelaria Guvernului şi la mai multe 

ministere cu un referat de la dumneavoastră, pentru a încerca să deblocăm acel  
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proiect care există – şi acum fac o glumă care mie îmi place, dar care este urâtă 

pentru dumneavoastră - de dinainte de a mă naşte eu,  care  nu este dus la 

îndeplinire din cauza comisiei cutare, din cauza nu ştiu cui şi care blochează de 

fapt dezvoltarea oraşului, pentru că oamenii aşteaptă din preistorie asfaltarea 

străzii, dar staţi că înainte trebuie să vină Aquaserv-ul cu apă şi canalizare! 

Să sperăm că se vor face nişte demersuri care să vă ajute. Dacă nu, 

Primăria municipiului va lua decizia cu Consiliul Local de a reabilita străzile 

fără intervenţia dumneavoastră, făcând din bugetul local sau din alte fonduri, 

pentru că nu putem aştepta la infinit, din cauza incapacităţii unui proiect, ca să 

nu zic a unei societăţi. 

Referitor la acele petiţii, există o petiţie şi o interpelare de fapt. 

Incep cu cea adresată mie şi Consiliului de către domnul Stoicescu 

Constantin, este aici? Probabil a fost trimisă prin e-mail. Dumnealui reclamă mai 

multe lucruri la Asociaţia 76 de pe strada Păcii, solicită verificări pe care 

Primăria să le realizeze şi noi am dat un răspuns, o să-l primească dacă nu l-a 

primit... 

Domnul consilier Marin Cezar George 

I l-am transmis eu, domnul primar! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Se va organiza un control în limitele pe care le poate face Primăria la 

nivel de încasări şi plăţi şi  va fi verificată situaţia soldurilor activ şi pasiv, până 

la data de 1 aprilie va primi răspunsul la cele sesizate. 

Avem o interpelare de la colega noastră, doamna Tatiana Haliţ, cu 

privire la două aspecte.  

Am structurat interpelarea dumneaei în două părţi: una are legătură cu 

situaţia –informaţii cu privire la intenţiile de restructurare, de formare a 

instituţiilor din subordine, ce analize s-au realizat. A doua este despre City 

Report. 

Materialul pe care l-am făcut o să vi-l trimit şi prin e-mail şi vi-l dau şi 

dumneavoastră, dar aş vrea să aveţi răbdarea ca să-l citesc, dacă consideraţi.  

Vă pot spune că l-am structurat - am pornit de la legislaţie, cu privire la 

modul în care executivul sau cei care deliberează, Consiliul Local, se pot implica 

în activitatea societăţilor din subordine sau cu capital majoritar, a direcţiilor cu 

personalitate juridică, a aparatului propriu de funcţionare al Primarului, care 

sunt procedurile prin care poţi analiza, reforma, propune, îmbunătăţi, 

restructura, concedia, adăuga şi am căutat să le restructurez, ele sunt legislaţia 

de bază prin care atât primarul, cât şi consilierul, cât şi consilierul membru al 

unei adunări generale a acţionarilor sau din consiliul de administraţie ce drepturi 

şi prerogative au, ce trebuie să facă. 
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Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Domnul primar, vă mulţumesc, aştept răspunsul pe e-mail, ca să nu 

reţinem alţi consilieri cu acest răspuns, mai ales că eu între timp, până să fac 

această informare care ca intenţie a fost doar ca un semnal de alarmă pentru 

responsabilizarea tuturor, aşa cum şi dumneavoastră ţineţi la lucrul acesta foarte 

mult, nu au fost alte intenţii şi deja am discutat, am purtat discuţii destul de multe 

cu consilierii personali ai dumneavoastră, ei ştiu, ei ştiu că Haliţ Tatiana este 

consilierul care vine adesea acolo cu întrebări, mai greu cu răspunsul către mine 

şi ca cetăţean înainte şi ca simplu consilier, din partea DIAP, Servicii Publice şi 

ce să mai zic de STP, şi de fapt vă mulţumesc pentru acel răspuns, doresc să 

dezvoltăm puţin aici şi cred că este interesul tuturor consilierilor, ar trebui să fie, 

despre City Report, aplicaţia aceasta care trebuie să fie aşa cum s-a dorit. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Am trecut aici câteva dintre acţiunile concrete, în privinţa intenţiilor 

executivului am făcut o analiză la trei luni şi este mediatizată, şi se regăseşte în 

totalitate şi pe pagina de youtube a Primăriei, apoi este o trecere în revistă pe la 

toate societăţile şi ajungem la City Report... 

Doamna Haliţ Tatiana 

Eu am discutat şi cu domnul city manager şi cu  consilierii, deci cam 

bănuiesc despre ce este vorba în materialul dumneavoastră, vă mulţumesc, hai să 

vorbim despre City Report. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Cu privire la modul de funcţionare a aplicaţiei, astăzi la două luni de la 

lansarea aplicaţiei sunt 1345 de petiţii primite, din care 141 sunt în continuare 

sau în lucru. Sunt iniţiate aproximativ 25 de petiţii zilnic, majoritatea din 

categorii ce ţin de domeniul de ordine publică. 

 Analizăm continuu modul de rezolvare a petiţiilor şi calitatea 

răspunsurilor către cetăţeni şi căutăm să îmbunătăţim, ştim că în unele sectoare, 

pe care dumneavoastră le-aţi amintit, la STP sau la DIAP răspunsurile oferite de 

aplicaţie nu au fost cele pe care le-am aşteptat cu toţii, au fost trecute ca rezolvate 

simple înregistrări ale petiţiilor ori nu s-au realizat  măsuri imediate acolo unde 

se putea. 

Acolo unde este nevoie, noi vom suplimenta personalul necesar, care va 

fi monitorizat continuu, sunt aici cauze şi de lipsa de pregătire, dar şi de 

ineficienţă sau de volumul concentrat care a venit la DIAP, pentru că făcând 

inventare şi alte lucruri pe care nu le-au făcut în atâţia ani, este logic că într-o 

fracţiune de timp ai impresia că ţi s-a dat programul peste cap, dar tu nu le-ai pus 

la punct de când te-ai înfiinţat. A fost întrebat cineva de la DIAP: de ce le treceţi 

rezolvate, când ele nu sunt rezolvate? Şi i s-a răspuns: pentru că primarul le vrea 

rezolvate pe toate! Foarte frumos răspuns! 
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Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Rezolvate prin nerezolvare! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nesimţire!  

Pentru o sută de probleme rezolvate, vor apărea alte 200, în care 

cetăţenii vor fi mai exigenţi, asta e clar, dar acest lucru este normal şi 

îmbucurător, pentru că numai aşa vom putea face performanţă în Primărie. 

Vreau să menţionez următorul aspect: aplicaţia a fost iniţial gândită şi 

construită pentru a reclama incidente punctuale, ce necesită o remediere şi o 

aducere la starea iniţială a lucrurilor. Am observat, pe fondul creşterii 

popularităţii aplicaţiei, faptul că cetăţenii au nevoie de un dialog, au nevoie de un 

mediu în care să-şi exprime ideile de îmbunătăţire a oraşului, acele poveşti pe 

care le-am auzit eu în diferite media că puteam să facem pe un site... Nu e aşa! 

Interacţiunea este mult mai mare când îi plasezi unui om ceva prin care să 

interacţioneze direct, nu cu mail trimis, nu cu... dovada clară este că se 

interacţionează! 

Se primesc foarte multe sugestii de investiţii noi pentru crearea unor 

drumuri şi parcări, de asfaltare, trasee de autobuze. Aceste petiţii  necesită timp 

pentru a fi rezolvate, analize, studii, licitaţii şi implicit o rezolvare care poate 

dura mai mult timp. Important este modul în care răspunzi în aplicaţie! 

Un alt aspect este că unele petiţii sunt similare cu altele depuse anterior. 

Unele chiar nu pot avea un răspuns pozitiv în rezolvare, altele vizează alte 

instituţii. Noi facem trimiteri către instituţia respectivă, chiar dacă nu are 

legătură cu Primăria. Petiţiile sunt monitorizate şi luate în calcul în strategia de 

investiţii a Primăriei. Cele adresate altor instituţii sunt redirecţionate către 

acestea. Iar cele care ne aparţin sunt prioritizate, însă din motive obiective 

acestea nu pot fi rezolvate atât de repede cât ne-am dori. 

Ştim că avem probleme legate de modul în care răspundem în unele 

sectoare la City Report, îmi asum aceste lucruri, aproape zilnic discutăm despre 

asta, am verificat nişte motive, cauze - pe  unele vi le-am spus acum, că oamenii 

nu sunt pregătiţi sau efectiv nu vor să răspundă, vor face parte aceste răspunsuri 

din fişa lor de post şi vor fi evaluaţi după modul în care au dat răspuns şi în locul 

lor vor veni cei care vor răspunde mai bine şi vor şti să răspundă că această 

petiţie este în lucru, nu rezolvată, că acea problemă pe care aţi solicitat-o nu face 

parte din programul oferit, că acolo unde se poate remedia pe termen scurt, există 

Serviciul de Gospodărie Municipală care  face treabă bună, există diferite 

compartimente unde se pot trimite cereri în fizic şi că ne dorim ca el să 

funcţioneze aşa cum a fost gândit. 

Sunt dezamăgit de unii colegi care nu răspund cum trebuie şi voi lua 

măsuri faţă de ei. Şi vă rog să discutaţi despre asta, face parte din materialul pe 

care eu vi-l înmânez. 
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Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Iar eu vreau să vă spun că în această aplicaţie bineînţeles că eu ca şi 

consilier am pus probleme, bineînţeles că şi foarte mulţi oameni care mă cunosc, 

colegi de muncă, colegi de-ai mei de la USR-PLUS şi ei se întorc la mine şi îmi 

spun: Tatiana, uite ce răspuns primesc! Şi eu mă îngrozesc că se adună şi mai 

mult în arhivă, văd şi eu ce răspunsuri primesc şi nu se poate, mai ales să dai 

răspunsuri de genul pe care le primesc eu de la STP, STP-ul ştiind că de-a lungul 

timpului le-am tot trimis sesizări şi am primit răspunsuri şi răspunsurile lor de 

acum nu bat cu cele anterioare, şi mi se pare o bătaie de joc şi o lipsă de 

responsabilitate! Adică este un fel de... bătaie de joc la adresa cetăţenilor! 

Vreau să vă reţin doar cu două răspunsuri!  De la salubrizare, aşa, o 

problemă măruntă despre doi copaci, mă rog, brăduţi, care am constatat, mi s-a 

făcut şi mie observaţie că nu sunt brăduţi, nu aparţin de Servicii Publice, 

răspunsul: „Brazii la care faceţi referire, cade în sarcina Consiliului Judeţean 

Tulcea, care are în administrare această zonă.” Este şi  corect acum gramatical...  

Nu vreau să fiu acum cârcotaşă... Bine, am înţeles, problema e la 

Consiliul Judeţean. Iar cel de la Transporturi deja a pus capac! Am adunat de la 

colegii mei, care spuneau: sunt staţiile foarte mizerabile, spaţiile arată cum 

arată! Ştiam şi eu, că le-am mai scris şi mi s-a răspuns în fel şi chip! Răspunsul 

primit acum, nu a fost cu greşeli, chiar îmi mulţumesc pentru sesizare şi spun aşa: 

Staţiile de autobuz din municipiu sunt administrate de DIAP. Aşa este!  

Nu aşteptam acest răspuns, eu – dacă eram un simplu cetăţean, eu 

trebuia să primesc un răspuns în care să-mi spună că am fost direcţionat înspre 

DIAP, pentru că eu îmi dau seama că între direcţii nu este colaborare când este 

vorba de rezolvat o problemă punctuală, o parte din ea o rezolvă Servicii Publice, 

o parte DIAP ş.a.m.d. Că sunt şi probleme de genul acesta. 

Iar despre stâlpii de afişaj, care atârnă ca la Cernobâl, aşa, aici avem 

oraş locuit şi găspodărit, în fel şi chip atârnă, la fel ca şi acele automate de bilete, 

care ruginesc, unele nu mai sunt, altele sunt dar arată cum arată, răspunsul este 

aşa  mai evaziv! Răspunsul de acum câteva zile era că sunt la reparat şi le vor 

repune în funcţie, acum mi se spune că există un proiect de modernizare şi afişaje 

electronice noi, o mare parte din afişaje şi automate sunt deja demontate din 

staţii, cele care au mai rămas, în cel mai scurt timp posibil vor fi demontate.  

Inseamnă că mă mint, că eu am răspunsurile, când e aşa, când e aşa, ele 

zac de ani de zile în staţii... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Pentru că aţi spus două probleme punctuale, îl rog pe domnul de la STP 

să răspundă şi după aceea de la DIAP. 
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Domnul Bălan Lucian – director S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 

              Sistemul acesta vechi de automate care a fost implementat la nivelul 

anilor 2011-2012 este depăşit moral. Noi am avut aproape în fiecare an câte 

cinci-şase automate distruse, dosare la Poliţie, autor necunoscut, dosare închise.  

Am luat decizia acum un an şi jumătate să le ducem la Oradea să le 

reparăm, au spus că nu mai pot şi atunci ne-au propus soluţia costisitoare să 

luăm alte noi sau să le modificăm pe acestea. 

In acelaşi timp, având în vedere proiectul pe ITI, am gândit că nu o să 

avem banii aceia, care erau foarte mulţi pentru a achiziţiona unele noi şi am decis 

modernizarea acestor staţii, deci acesta este motivul pentru care am răspuns aşa 

atunci şi acum altfel. 

Cu privire la chestiunea cu staţiile, să ştiţi că chiar dacă nu v-a scris şi 

este greşit că nu v-a scris, noi redirecţionăm toate petiţiile care vin şi ţin de DIAP 

sau de Poliţia Locală sau de alte instituţii. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Aici trebuie să vă cred pe cuvânt, pentru că eu personal am fost fâţâită 

de la Urbanism la DIAP, aşa, am făcut trasee! 

Domnul Bălan Lucian – director S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. 

Noi am trimis, cred că acum două săptâmâni o situaţie către Primărie, 

cu privire la dotarea staţiilor. 

Cu automatele v-am spus, nu ne mai permitem să  mai băgăm bani în ele, 

atât timp cât suntem într-un nou sistem, în câteva zile aplicaţia este gata şi 

oricărui cetăţean care îşi instalează un program i se spune în orice moment ce 

autobuz poate să  ia, ca să ajungă cât mai repede unde doreşte. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

A face curăţenie în staţiile de autobuz, indiferent cum arată ele, ca din 

1900 toamna sau din preistorie este o chestie de bun simţ! Săptămâna viitoare, 

vineri, trebuie să fie toate vopsite, văruite, aşa cum trebuie!  

Toţi, că sunt la sindicat sau că sunt în birouri, aşa cum aţi muncit cu toţii 

pentru inventar, cu toţii să vă văd în staţii de autobuz făcându-le curate, pentru că 

asta este o ruşine mare, pe lângă celelalte ruşini! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Vă mulţumesc, domnul primar! Dacă mai sunt şi alte intervenţii? 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina  

Da, am şi eu o intervenţie, domnule preşedinte! 

Eu sunt un pic mai optimistă şi o să spun aşa, domnule primar, dacă 

doar în patru luni de zile de la mandat aţi reuşit să prezentaţi un act care n-a fost 

făcut de 13 ani, deci din 2008, eu cred că este foarte important să observăm, 

trecând peste tot ce înseamnă cât e de rău, cât e de rău, cât e de rău, că totul se 

rezolvă dacă ai un bun gospodar la timp şi care conduce bine. 
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Aşadar, haideţi să ne gândim şi să fim mai optimişti că fiind această 

echipă şi fiind la conducere nişte oameni care ştiu ce să ceară, când să ceară, cât 

să ceară şi de ce să ceară, lucrurile se vor îmbunătăţi! 

Haideţi să nu mai fim atât de pesimişti în privinţa posibilităţii de 

îndreptare a tuturor celor pe  care îi aveţi în subordine, că eu sunt convinsă că 

dacă ştii  ce să ceri şi cum să ceri omului, lucrurile se vor întâmpla! Ca dovadă 

că s-au întâmplat! Şi sunt convinsă că dumneavoastră, împreună cu echipa 

dumneavoastră aţi găsit pe ce buton să apăsaţi, în aşa fel încât lucrurile să 

funcţioneze! Şi vor funcţiona, totul e să ştii ce să ceri, când să ceri şi – e o 

chestiune de bun simţ, să te retragi atunci când vezi că te depăşeşte. Iar dacă nu 

există bun simţ, există lege! 

Cum aţi spus, dacă aveţi nenumărate hârtii de la Curtea de Conturi, de 

unde le aveţi cu privire la ceea ce nu s-a făcut acolo, sunt convinsă că veţi găsi 

posibilitatea să îndreptaţi lucrurile către cei care nu le-au făcut. 

Şi atunci, eu sunt din nou convinsă şi voi folosi a treia oară acest 

adjectiv, că lucrurile vor merge bine şi că veţi reuşi să scuturaţi şi să faceţi curat 

inclusiv la DIAP, acolo unde se pare că se înfundă majoritatea problemelor şi 

problemele îşi găsesc rezolvarea, vă spun, de la cap! 

 Deci dacă capul este luminat, deschis, flexibil şi vă rog, rog toate 

instituţiile subordonate şi toate direcţiile, fiţi mai flexibili în ceea ce priveşte 

comunicarea! Nu ne mai puneţi să venim cu hârtiile la biroul X, la biroul Y, la 

biroul Z! Lăsaţi-ne să vă trimitem pe mail!  

Acceptaţi că se comunică şi pe mail, acceptaţi că nu este nevoie să vă 

facem şaptezeci de mii de hârtii şi noi, şi cetăţenii, şi toată lumea, ceea ce deja se 

întâmplă, dar se poate întâmpla mai mult, a propos de ceea ce zicea colega mea 

de serviciul doamnei Anca, unde lucrurile funcţionează, în momentul în care ai 

probleme se rezolvă mai repede decât în altă parte, unde trebuie să te duci de 

cinci ori! 

Şi atunci, cred că în această notă optimistă ar trebui să încheiem 

subiectul DIAP, sunt convinsă că se va face ordine  şi acolo şi tot în această notă 

optimistă cred că se va încheia şi subiectul PUG, care este alt subiect spinos al 

acestei comunităţi, iar Anca Suhov ştie foarte bine, cum eu nu înţeleg când e 

PUZ-ul – unde  e PUZ-ul, când e PUG-ul  - nu e PUG-ul, când e prevederea 

legală din PUG-ul din 1990 şi nu ştiu cât, ce se întâmplă cu PUG-ul.  

Deci cred că veţi reuşi şi reuşiţi deja într-un termen foarte scurt să faceţi 

lucruri bune, iar oamenii de peste tot au înţeles lucrul acesta foarte bine. Vă 

mulţumesc! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dacă îmi daţi voie să vin în completare! Eu timp de 4 ani de zile m-am 

învăţat să scriu hârtii, la care în termenul legal de  30 de zile să primesc răspuns: 

se rezolvă, nu se poate, n-avem soluţie pentru treaba asta! Şi să mai fac  încă o 
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hârtie, şi încă una, şi să merg mai sus, şi să ajung la nivel guvernamental şi 

naţional ca să rezolv până la urmă o simplă rampă pentru persoane cu handicap. 

In ultimele 4 luni am continuat să depun hârtii, nu am primit răspuns în 

termen legal, în schimb aşa cum am văzut de mai multe ori în această şedinţă, au 

fost citite şi luate în considerare şi s-a mers cu un pas înainte, cu lucrurile aşa 

cum îmi doream să se întâmple. 

O singură rugăminte: daţi-ne şi nouă un semn, măcar un mesaj dacă nu 

răspuns la petiţia oficială, pentru că rămâne... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu v-am trimis-o semnată? 

Doamna consilier Suhov Anca 

Nu, nu am primit răspuns la nimic! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Am semnat, cu parteneriatul! 

Doamna consilier Suhov Anca 

 Cu parteneriatul, da, dar nu vorbeam de parteneriat, ci de toate 

celelalte: parcările supraetajate, grădina Dacia, priorităţile oraşului, le regăsesc 

în discursul dumneavoastră, e clar că aţi citit ceea ce v-am depus, dar nu am 

primit răspuns. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu aţi primit răspuns? 

Eu ştiu că a fost o întâlnire în care dumneavoastră aţi prezentat nişte 

propuneri. 

Incă sunt compartimente care răspund după o sută de ani, niciodată nu 

au fost puse în comisia de disciplină lucrurile acestea. Adică dacă a văzut 

angajatul că dacă răspunde după trei luni, nu se întâmplă nimic, aşa a făcut în 

continuare! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Deci am avut la punctul 18 sau 19, nu mai ştiu exact, inventarierea 

aceea de pe str.Păcii, o treabă profesională din punctul meu de vedere şi pot să 

vă spun că în curând împlinea doi ani de când s-au demarat lucrurile! Adică 

relaţia în momentul ăsta cu executivul Primăriei, aşa cum îl conduceţi 

dumneavoastră, pare o surpriză plăcută, mai puţin partea de comunicare. Adică 

văd lucrurile că se întâmplă, dar nu primesc şi răspuns la ce scriu. 

Domnul consilier Şacu Stere -  preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc, doamna consilier. 

Dacă sunt şi alte probleme? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Pentru că a  început un nou mandat şi pentru că legislaţia impune, 

domnul secretar general vă va înmâna legitimaţiile şi insignele de consilier 

conform noului mandat. 
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Domnul consilier Motoc Octavian 

Dacă îmi permiteţi, este doar o chestiune punctuală, pentru că tot suntem 

la capitolul „Diverse” am dorit să menţionez faptul că am fost sesizat de mai 

mulţi cetăţeni zilele trecute despre faptul că în cartierul Tudor Vladimirescu se 

întrerupe foarte des furnizarea energiei electrice. 

Am încercat să-i contactez pe cei de la furnizarea energiei în legătură cu 

acest lucru, dar cred că este necesară o intervenţie la nivel instituţional, pentru că 

am înţeles că este o problemă legată de  transformator sau ceva care trebuie 

rezolvată de ei. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Mulţumesc, noi am mai avut o dată problema asta şi chiar la nivel 

oficial, iar cei de la Enel mi-au spus că nu au nicio problemă cu punctul electric 

de acolo. Sigur este ceva şi o să revenim asupra acestei probleme. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Acestea fiind zise, vă mulţumesc pentru participare şi vă doresc o după-

amiază plăcută! Incheiem şedinţa. 
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