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ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                         PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 28 ianuarie 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. 88/22 ianuarie 2021 şi adusă la cunoştinţă publică 

prin presă şi site-ul oficial al Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 19 consilieri locali (din totalul de 20 consilieri locali în 

funcţie). 

Intârzie la şedinţă doamna consilier Luca Andaluzia. 

La şedinţă participă domnii Dragoş Simion  şi George Şinghi,  în dubla 

calitate de consilieri şi viceprimari ai municipiului Tulcea, domnul Leventh Iusuf, 

director Direcţia Administraţie Publică locală, delegat cu atribuţii ale secretarului 

general al municipiului Tulcea. 

 Sunt prezenţi: directorii  societăţilor comerciale şi direcţiilor din 

subordinea Consiliului Local, şefii de servicii şi compartimente din cadrul 

Primăriei Municipiului Tulcea - invitaţi în legătură cu ordinea de zi, reprezentanţi 

ai mass-mediei locale.  

Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna consilier Claudia Alina 

Frandeş. 
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Doamna Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Bună-ziua! 

Suntem prezenţi 19 consilieri locali, doamna Andaluzia Luca a anunţat că 

va întârzia 10 minute. 

Declar deschisă şedinţa ordinară de astăzi, 28 ianuarie 2021. 

Avem o şedinţă lungă şi o să am marea, marea rugăminte ca intervenţiile 

să fie scurte şi la obiect. 

Având în vedere că se doreşte completarea ordinii de zi  cu încă două 

puncte, supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi aşa cum a fost completată, 

respectiv cu punctele 39 şi 40, care completează punctul „Diverse”. 

Cine este pentru? 

Se abţine cineva? 

Impotrivă? 

In unanimitate (cu 19 voturi „pentru”) a fost aprobată ordinea de zi în 

forma completată  în şedinţă. 

- Ordinea de zi supusă votului este următoarea: 

   1  Depunerea jurământului de către consilierul local supleant, al cărui 

mandat a fost validat. 

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

Municipiului Tulcea din data de 17 decembrie 2020. 

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 28 decembrie 2020. 

4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 14 ianuarie 2021. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de 

specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 2 pentru organizare și 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

- inițiator Dragoș SIMION, consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de 

specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 5 pentru administrațe 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a 

libertăților cetățenilor. 

- inițiator Dragoș SIMION, consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local al Municipiului Tucea. 

- inițiator Dragoș SIMION, consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 4, 5. 
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8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 200/26.11.2020 privind instituirea 

unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente 

obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate 

bugetului local al Municipiului Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

9. Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare 

a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar şi pentru activităţi 

extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar din municipiul Tulcea, pentru anul 

şcolar 2021-2022. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII 

PRIN PROGRAMUL A.N.L., STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA”, LOTUL 2, şi a 

indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII 

PRIN PROGRAMUL A.N.L., STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA”, LOTUL 3 şi a 

indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII 

PRIN PROGRAMUL A.N.L., STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA”, LOTUL 5 şi a 

indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 296/25.10.2018 privind aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție “LUCRĂRI 

PENTRU OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE ISU ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-

economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 
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14. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 17 mp, situat în municipiul Tulcea, 

strada Isaccei nr.31, I8, sc.B, ap.2, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

15. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al 

municipiului Tulcea a suprafeței de 1327 mp, teren aferent străzii „Breteaua 

Barajului”, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea 

funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1470 mp, pentru drum de acces din 

strada Viticulturii către Stadionul Cosma Zaiț, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al 

municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent 

Postului de Transformare nr. 1, în suprafață de 25 mp, situat în Tulcea, str. 1848 

nr. 14 A, lot nr. 1 și a terenului aferent Postului de Transformare nr. 2, în suprafață 

de 25 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr. 14 A, lot nr. 4. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 

4.466 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr. 14 A, lot nr. 1, înscris în cartea funciară 

nr. 40302 și a terenului în suprafață de 3.993 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr. 14 

A, lot nr. 4, înscris în cartea funciară nr. 40305. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Uzinei, înregistrată la poziția 125 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 950 mp la 1924 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Freziei, înregistrată la poziția 1002 din Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului Local 
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al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, 

de la 1512,64 mp la 1994 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Rozei, înregistrată la poziția 1008 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 406,25 mp la 447 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Hurezului, înregistrată la poziția 1009 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 641,25 mp la 1389 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Sânzienei, înregistrată la poziția 1011 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 830,33 mp la 1669 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Granitului, înregistrată la poziția 185 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 1175 mp la 1661 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

bunului imobil  „Parcul Victoria”, înregistrat la poziția 581 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 55.152 mp la 31.565 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

bunului imobil  „Parcul Orășelul Copiilor”, str. Isaccei, înregistrat la poziția 582 

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 23.000 mp la 10.579 

mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

27. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu 

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

suprafață de 3,24 mp, aparținând domeniului public al statului și în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Barajului, pentru 

amplasarea unui stâlp. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

28. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor 

Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții 

”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, strada 

Granitului nr.1, municipiul Tulcea, județul Tulcea”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 36/25.03.2019 privind trecerea din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale 

prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public al  Municipiului Tulcea și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru unitatea de 

învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a imobilului 

Complex  Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr.74. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

30. 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 Dragoș SIMION, consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 
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31. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a gestiunii 

serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului 

Tulcea privind activitatea de gestionare și supraveghere a câinilor fără stăpân pe 

raza municipiului Tulcea. 

- inițiator Dragoș SIMION, consilier local 

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

32. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar în Comisia 

Municipală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor 

Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 45/29.07.2004 privind 

aprobarea criteriilor de prioritate și componenței comisiei sociale de repartizare a 

locuintețor construite pentru tineri și alte categorii sociale. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.11.2020 privind 

aprobarea componenței comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor unităților 

de cult ce își desfășoară activitatea în clădiri și ansambluri monument istoric aflate 

în municipiul Tulcea. 

- inițiator Dragoș SIMION, consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

35. Proiect de hotărâre privind renunțarea Municipiului Tulcea prin 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea la calitatea de membru asociat în cadrul 

“Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării”. 

- inițiator Dragoș SIMION, consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

36. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/27.01.2011 privind 

înființarea Comisiei Locale de Ordine Publică Tulcea. 

- inițiator Dragoș SIMION, consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

37. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea în Consiliul Administrativ al Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”. 

- inițiator Dragoș SIMION, consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei cuprinzând 

reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de 
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administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tulcea 

pentru anul școlar 2020 – 2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 211/26.11.2020. 

- inițiator Viorica PAVEL, consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

 39. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr.209/26.11.2020 privind trecerea din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al 

Municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a 

spaţiului cu  suprafaţa de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean Tulcea, Corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, strada 

Spitalului nr.2, în vederea funcţionării Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea. 

- iniţiator George ŞINGHI, consilier local. 

40. Diverse: 

- Informarea Serviciului Impozite şi Taxe privind punerea în aplicare a 

prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.199 din 26.11.2020 privind instituirea 

unor măsuri fiscale în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.181/2020, 

constând în acordarea unor facilităţi la plata impozitului pe clădiri sau a taxei pe 

clădiri pentru contribuabilii din municipiul Tulcea şi a Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr.200 din 26.11.2020 privind instituirea unor măsuri 

fiscale în baza prevederilor art.XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 

bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al 

Municipiului Tulcea nr.104920/GD/14.01.2021. 

- Adresa Curţii de Conturi a României/Camera de Conturi Tulcea 

înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea cu nr.2012/18.01.2021. 

- Informare către Consiliul Local al Municipiului Tulcea în privinţa 

audienţei din 22.01.20231 susţinută la sediul USR Tulcea de către consilierul local 

Haliţ Tatiana. 

Doamna Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Primul punct pe ordinea de zi este depunerea jurământului de către 

consilierul local supleant, al cărui mandat a fost validat. Este vorba de domnul 

Ciprian Antrop, care la şedinţa extraordinară nu a putut fi prezent din motive 

medicale. Prin încheierea din 30.12.2020, acesta alături de domnul Chistrugă 

Corneliu Petre a fost validat în funcţia de consilier local al municipiului Tulcea, 

dar nu a depus jurământul. 

Il invit să depună jurământul. 

- Domnul Antrop Ciprian depune jurământul. 
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Doamna Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Bine aţi venit, domnule Antrop în rândul consilierilor locali din municipiul 

Tulcea! 

Punctul nr.2 pe ordinea de zi  2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 17 decembrie 

2020. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Abţineri?  

Voturi împotrivă? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea 

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

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Punctul nr.3 Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 28 decembrie 2020. 

Discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Abţineri?  

Voturi împotrivă? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea 

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

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 14 ianuarie 2021. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Abţineri?  

Voturi împotrivă? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea 

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

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de 

specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 2 pentru organizare și 

dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 
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Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

Vă rog să prezentaţi avizul. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Supun votului proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Voturi împotrivă? 

Abţineri? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea   

In unanimitate (cu 20 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de 

specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 5 pentru administrațe 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a 

libertăților cetățenilor. 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Supun votului proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Voturi împotrivă? 

Abţineri? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea   

In unanimitate (cu 20 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Local al Municipiului Tucea. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil, dar avem două amendamente. 
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Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. In schimb având în vedere că doar cu câteva 

zile în urmă a fost difuzat regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea 

consiliului local, solicităm totuşi să se verifice corespondenţa între prezentul 

regulament şi regulamentul cadru şi eventual în şedinţa următoare să intrăm cu 

detaliile din regulamentul-cadru. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Inţiator este domnul Dragoş Simion. Retrageţi proiectul de hotărâre şi 

eventual dacă va apărea vreo urgenţă – înţeleg că lucrurile care trebuiau foarte 

clar stabilite a propos de acest regulament sunt cele legate de posibilitatea 

şedinţelor on-line, pe care oricum am aprobat-o printr-o modificare a vechiului 

regulament, într-adevăr trebuie să aliniem cumva atât Codul administrativ, cât şi 

prevederile legislaţiei nou apărute şi atunci poate că este potrivit să-l retrageţi, 

urmând să ne întâlnim, dacă va apărea un motiv extraordinar, într-o şedinţă 

extraordinară. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea   

Dacă îmi permiteţi! 

Motivul pentru care aş insista ca acest proiect să rămână pe ordinea de zi 

este că în mare măsură conţine elemente din actul normativ pe care l-aţi amintit. 

Dar noi ne gândeam ca în această perioadă a pandemiei să putem avea 

posibilitatea de a lucra on-line. 

In ultima şedinţă a fost o modificare a regulamentului, dar Prefectura   

ne-a atacat această hotărâre, deci este suspendată. In acest moment nu mai putem 

ţine şedinţe on-line. Este unul din elementele pentru care v-aş ruga şi aş insista ca 

acest proiect să rămână pe ordinea de zi. Mulţumesc! 

Domnul viceprimar Simion Dragoş 

De asemenea şi eu insist să rămână pe ordinea de zi, ulterior putem să 

facem adăugări, modificări, dar ţinând cont de faptul că noi nu avem regulamentul 

Consiliului Local actualizat conform Codului administrativ, cred că se cuvine să-l 

avem, urmând ca ulterior să intervenim pe acest regulament şi să-l facem cât mai 

funcţional. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Vă rog să ne prezentaţi amendamentele comisiei nr.3. 

Inţeleg că iniţiatorul nu doreşte să retragă proiectul de hotărâre şi atunci 

să vedem cum vom proceda. 
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Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Amendamentele comisiei 3 sunt următoarele: La art.23 – Proiectele de 

hotărâri ale Consiliului Local, avem alineatul 1 – 1 (a) acum ca amendament, pe 

care îl citesc: Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali 

sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul 

secretarului general al Municipiului Tulcea şi al compartimentelor de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Iar alineatul 1 (b), cel pe care îl completăm noi acum: Proiectele iniţiate 

de primar, consilieri locali şi cetăţeni sunt sprijinite în elaborare de către 

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în 

ordinea depunerii lor, fără deosebire (cu excepţia hotărârilor de Consiliu Local 

urgente), ca motiv pentru dreptul la iniţiativă pe care îl deţin în mod egal cu toţii. 

Deci asta este, o propoziţie în plus. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Mai repetaţi o dată amendamentul, vă rog! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Deci practic este 1 a), iar 1 b) cu o completare. Deci: Proiectele iniţiate 

de primar, consilieri locali şi cetăţeni sunt sprijinite în elaborare de către 

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în 

ordinea depunerii lor, fără deosebire, pentru dreptul la iniţiativă pe care îl deţin în 

mod egal. Primarul, consilierii şi cetăţenii. Au aceleaşi drepturi! 

Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Numai puţin! 

Explicaţi-ne ce înseamnă fără deosebire? Fără deosebire faţă de ce? 

- A venit doamna consilier Luca Andaluzia. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Fără deosebire în ordinea depunerii. Dacă Haliţ Tatiana a depus azi şi 

mâine domnul primar a depus altul, să se lucreze în ordinea primirii: Haliţ, 

Primarul. 

Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Aţi spus în ordinea primirii. Nu mai adăugaţi „fără deosebire”, că nu are 

logică argumentativă. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Ok. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Şi credeţi că se fac altfel? 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Da, nu degeaba am introdus chiar eu acest amendament, am un proiect 

depus din noiembrie şi al doilea în ianuarie! 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea   
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Acum, doamna consilier, cu tot respectul, este adevărat şi nu vreau să 

sune altfel decât vreau să exprim, dumneavoastră aţi promovat nişte idei de 

proiecte pe care noi trebuie să le învelim juridic. Iar este adevărat şi aţi văzut că 

aţi fost contactată, numai că nu s-a finalizat fundamentul juridic, pentru că ideile 

pe care le promovaţi sunt foarte bune, sunt deosebite, numai că ele cuprind o arie 

foarte largă de jurisprudenţă,  care trebuie studiată. 

Acum, din punctul meu de vedere consider şi vreau să vă spun că nu am 

îmbătrânit degeaba în administraţie şi că lucrurile trebuie făcute temeinic. De 

aceea, v-aş ruga – este vina noastră că nu v-am răspuns într-un termen rezonabil 

privind finalizarea acestor proiecte, numai că ne vom strădui. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Nu am cerut acum, în cadrul şedinţei! 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea   

Este adevărat! 

Acum, credeţi-mă, niciun proiect, indiferent de iniţiator, nu este tratat 

diferenţiat. Pentru că toţi suntem funcţionari publici, cei care lucrăm în acest 

aparat şi interesul nostru este să servim cetăţeanul, la fel ca şi dumneavoastră. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Da. Şi al doilea amendament? 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Art.62, care se referă la dispoziţii privind obligaţiile de informare pentru 

aleşii locali, acest amendament este al unui coleg de comisie, nu este al meu şi este 

aşa: 

Aleşii locali sunt obligaţi  ca în exercitarea mandatului să organizeze 

periodic, într-un spaţiu pus la dispoziţie de UAT Tulcea, cel puţin o dată pe 

trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o 

informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 

Deci aici s-a adăutat: într-un spaţiu pus la dispoziţie de către UAT Tulcea. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea   

Dacă îmi permiteţi! Doamna consilier, pe str.Concordiei, nr.1 este sediul 

D.A.P.L., unde este o sală de şedinţe, unde prin cutume – e adevărat că nu aţi fost 

informată – acolo se ţineau pe perioada extra-pandemiei audienţele cu cetăţenii. 

Oricând doriţi, puteţi să vă organizaţi audienţa pe care v-o doriţi dumneavoastră, 

să aveţi un program oricând. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Domnul director, împreună cu colegii mei, am depus o adresă către 

Primăria Tulcea acum vreo doi ani şi jumătate şi ni s-a răspuns de către primarul 

în funcţie la momentul respectiv că Primăria nu are unde să ne asigure program de 

audienţe. 
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Domnul consilier Marin Cezar George 

Şi consider că nu este normal să-i aduc, dacă este zi de audienţă, să-i 

aduc la partid! Pentru că acum reprezint ca şi consilier pe toţi cetăţenii oraşului, 

nu PSD-işti, nu PNL-işti, nu USR-işti. De aceea mi se pare normal să-i aduc într-o 

încăpere din cadrul Primăriei. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Haideţi să punem punct! Ni s-a răspuns, există un spaţiu special cu 

această destinaţie, ce a fost în mandatul trecut – a fost în mandatul trecut, s-a dat 

un răspuns. 

Insistaţi în acest amendament, în condiţiile în care există deja sală 

specială pentru această întrevedere a consilierului local o dată pe trimestru? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Ea trebuie să se regăsească în regulament! 

Domnul consilier Marin Cezar George 

Trebuie să se regăsească, pentru aşa a fost şi sala 7, care la un moment 

dat era sală de audienţă şi n-a mai fost. Deci să se ştie prin regulament că avem 

dreptul să ţinem în  cadrul UAT-ului aceste audienţe. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Bun, atunci dacă se menţine amendamentul, supun votului dumneavoastră 

primul amendament. 

Doriţi vot nominal? Este vorba de amendamentul care conţine chestiunea 

ordinii, care nu ar trebui să fie de preferinţă, ca să ne exprimăm cât se poate de 

clar, în care se depun proiectele de hotărâre. Adică să fie tratate în mod egal din 

punct de vedere juridic. 

Membrii PNL – o să-mi permit eu să spun – suntem împotriva acestui 

amendament, lucrurile sunt foarte clare, sunt convinsă că aşa se procedează. 

Vă rog, membrii PSD? Dacă aveţi o altă părere sau... 

Vreţi să luăm vot nominal? OK, luăm vot nominal. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea   

5 voturi “pentru”. Fiind cu majoritate simplă, amendamentul  a picat. 

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 
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Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Supun la vot al doilea amendament. 

Membrii P.N.L. votează „pentru”. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Şi noi. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea   

Este cineva care votează împotrivă? 

Mulţumesc! 21 voturi „pentru”. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Cu 21 voturi „pentru” amendamentul a fost aprobat. 

Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniţiat, cu amendamentul 

aprobat. 

Cine este pentru? 

Voturi împotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

5. Frandeş Claudia Alina Impotrivă 

6. Haliţ Tatiana Pentru 

7. Luca Andaluzia Abţinere 

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 Abţinere 

15. Simion Dragoş Impotrivă 

16. Suhov Anca Pentru 

17 Şacu Stere Impotrivă 

18. Şinghi George Impotrivă 

19. Tiu Gabriel Dorin Abţinere 

20. Urse Liliana Impotrivă 

21. Vizauer Lavinia Abţinere 
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8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 200/26.11.2020 privind instituirea 

unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente 

obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate 

bugetului local al Municipiului Tulcea. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii în privinţa acestui proiect de hotărâre, pe care îl 

salutăm şi care este de fapt o punere în concordanţă a prelungirii termenului al 

Ordonanţei nr.69/2020. 

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Voturi împotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

Mai există şi o informare a doamnei director, o să doresc ca la momentul 

la care avem punctul “Diverse” la Informare, doamna director să insistaţi puţin pe 

acest proiect de hotărâre, care este foarte important şi despre care toată lumea ar 

trebui să ştie cam ce presupune el. Dar la momentul “Diverse”, pentru că am văzut 

că aveţi o informare şi ne daţi nişte date statistice cu privire la acest proiect. 

Punctul 9 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind organizarea şi 

funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 

preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar 

din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar 2021-2022. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 
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Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre 

aşa cum a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

Voturi împotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Dacă îmi permiteţi! 

Pentru că în reţeaua unităţilor de învăţământ a apărut o nouă unitate şi 

anume Centrul de excelenţă, consider că este o informaţie pe care ar trebui să o 

ştim cu toţii şi întreaga comunitate şi l-aş ruga pe domnul director să vină să ne 

prezinte câteva informaţii vizavi de  înfiinţarea acestui centru, ce vizează şi ce ne 

proiectăm în continuare. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Da, vă rog, domnul director, într-adevăr este o chestiune nouă, cine are 

copiii de vârsta aceasta ştie! 

Domnul Constantin Coca – director Centrul de performanţă Tulcea 

Aşa cum a spus şi doamna  consilier Pavel, este o unitate nou înfiinţată 

prin Ordinul Ministrului din anul 2020, luna noiembrie. Centrul de excelenţă este 

în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean. 

In primul rand să mă prezint: sunt Coca Constantin, profesor şi detaşat în 

funcţia de director la acest Centru. 

Pentru început avem doar o normă de profesor, respectiv eu, dar avem în 

vedere să ne dezvoltăm, să putem forma grupe la toate disciplinele și domeniile de 

învățământ.  

Pentru moment este dificil şi avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, 

deoarece finanțarea vine de la minister, sperăm și din donații, sponsorizări în 

condiţiile legii, dar şi sume alocate din partea bugetului local.  

Ce pot să vă mai spun, sperăm să avem o colaborare frumoasă și sprijin 

din partea Consiliului local, pentru o dezvoltare aşa cum ne dorim. Centrul nostru 

fiind  la început de drum, suntem ca nişte copii care trebuie să fim adoptaţi şi chiar 

aş vrea să vă aplecaţi asupra speranţelor noastre şi asupra a ceea ce  vrem să 

realizăm în viitor. 

Până acum nu a existat o unitate care să se ocupe de copiii de nivel de 

performanţă, practic. Deci cu asta trebuie să se ocupe acest centru, pregătirea şi 

participarea copiilor la concursuri şi olimpiade şcolare. 

Am vrea să vedem judeţul Tulcea pe locuri fruntaşe la nivel naţional 

privind aceşti copii. 
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Ştim cu toţii că avem copii foarte buni, cu capacități foarte mari, 

nevalorificate suficient, din păcate. Vrem, prin acest Centru de performanță, să ne 

mândrim cu copiii tulceni prin rezultatele de excepție  la olimpiade naționale și 

internaționale. 

Şi mai avem nevoie din partea dumneavoastră de un membru în Consiliul 

de Administraţie, pe care să-l desemnaţi chiar în această şedinţă dacă este posibil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Domnule director, puteţi să ne spuneţi în acest moment care sunt clasele 

pe care aţi reuşit să le organizaţi, la ce materii? 

Domnul Constantin Coca – director Centrul de performanţă Tulcea 

Pentru moment nu am reuşit să formăm prea multe grupe, datorită 

faptului că avem doar o normă de profesor şi avem multe clase pentru română şi 

matematică. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Dacă îmi permiteţi să completez, doamna preşedintă, înscrierea în Centrul 

de excelentă s-a făcut printr-o fișă de înscriere care a fost transmisă în școli. Pe 

baza acestei fişe de înscriere, copiii şi-au trimis portofoliile şi rezultatele obţinute, 

până la anumită vârstă. 

Se vor organiza pe disciplinele română şi matematică, pe grupe, funcţie de 

cum s-au înscris elevii. Şi se vor face grupe de gimnaziu şi grupe de liceu. 

Vreau să vă spun că s-a finalizat deja înscrierea, s-au făcut şi grupele, 

grupe cu elevi de gimnaziu cu cel mult 10 și grupe de liceu de cel mult 15 elevi. 

Probabil vor fi în jur de 11 grupe deocamdată, gimnaziu și liceu pe disciplinele 

română și matematică.  

Sigur că aceste activităţi vor avea loc în weekend, sâmbăta  sau duminica, 

să poată veni copii şi din zonele limitrofe sau din judeţ şi considerăm că vor fi 

activităţi care, aşa cum spunea domnul director, în care elevii vor performa, vor fi 

pregătiţi pentru a participa la concursuri. 

In acelaşi timp vreau să vă spun că şi încadrarea cadrelor nu se face chiar 

direct, chiar dacă va fi plata cu ora, selecția cadrelor didactice se face pe baza 

unui portofoliu și a unui interviu şi lucrul acesta se va desfăşura până mâine 

inclusiv. Dorim să deschidem Centrul de performanță de pe 8 februarie și să 

funcţioneze. Poate funcționa și on-line. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă  

Mulţumim! Cred că este o iniţiativă bine venită pentru toate persoanele 

interesate, cred că se mai pot face înscrieri pentru acest centru. 

Incheiem dezbaterile pentru punctul nr.9. 

Continuăm cu punctul nr.10, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU 

TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL A.N.L., STR. 1848, 

MUNICIPIUL TULCEA”, LOTUL 2, şi a indicatorilor tehnico-economici. 
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Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, dacă îmi permiteţi! 

La art.3 din proiectul de hotărâre se face precizarea că se revocă 

Hotărârea Consiliului Local nr.258/2010, hotărâre prin care se aproba un studiu 

de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Locuinţe A.N.L.” 

Intrebarea e de ce facem un nou studiu de fezabilitate, cine îl plăteşte. 

Doamna Bărbuţă Monica –  Expert Serviciul Investiţii 

Prin acea hotărâre s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru un singur 

obiectiv. Construcţia era pe trei loturi, loturile 2, 3 şi 5 de pe str.1848, nr.14 A. 

A.N.L.-ul a sesizat că respectivele construcţii de locuinţe se fac pe loturi 

separate, prin urmare noi am întocmit studii de fezabilitate pentru fiecare lot în 

parte. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Mulţumesc! 

Mai sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

Voturi împotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII 

PRIN PROGRAMUL A.N.L., STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA”, LOTUL 3 şi a 

indicatorilor tehnico-economici. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiție “LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII 

PRIN PROGRAMUL A.N.L., STR. 1848, MUNICIPIUL TULCEA”, LOTUL 5 şi a 

indicatorilor tehnico-economici. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Sunt discuţii?  

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 296/25.10.2018 privind aprobarea Documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție “LUCRĂRI 

PENTRU OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE ISU ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-

economici. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 
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Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Aceeaşi întrebare ca şi la celălalt proiect. Prima documentaţie, primul 

DALI pentru acest obiectiv? 

Doamna Bărbuţă Monica –  Expert Serviciul Investiţii 

Prin primul HCL s-au aprobat indicatorii tehnico-economici la momentul 

respectiv, dar în perioada de la acest HCL până la sfârşit de an s-au derulat 

procedurile pentru atribuirea contractului de execuţie, nu s-au prezentat ofertanţi 

pentru execuţia acestei lucrări şi s-a considerat că este necesară actualizarea 

devizului la preţul pieţii. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă mai sunt alte discuţii? 

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

14. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 17 mp, situat în municipiul Tulcea, 

strada Isaccei nr.31, I8, sc.B, ap.2, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

15. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al 

municipiului Tulcea a suprafeței de 1327 mp, teren aferent străzii „Breteaua 

Barajului”, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea 

funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 
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Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Discuţii?  

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1470 mp, pentru drum de acces din 

strada Viticulturii către Stadionul Cosma Zaiț, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Eu aş vrea să ne explice cineva pe unde va fi acest traseu de pe 

str.Viticulturii spre Cosma Zaiţ. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Accesul este din str.Viticulturii, drumul este şi acum, doar că nu este 

asfaltat, între Valberto... 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Acolo este deja un  depozit  de deşeuri din construcţii. 

Doamna Verban Carmen – şef Serviciu Gospodărie Comunală 

Intre Valberto şi acel depozit. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Şi după aceea îl umplu cu taluz? Cum o să fie drumul acesta? 

Adică dacă aţi fost pe teren să vedeţi cum arată fizic calea de acces, că nu 

prea există, de asta întreb. Nu ştiu, poate aţi fost sau între timp s-a modificat ceva, 

dar în septembrie nu era! 

Domnul viceprimar Şinghi George 

La ce vă referiţi, cum adică nu exista? Este ataşată şi măsurătoarea 

acestui teren. Care este problema! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Eu v-am întrebat dacă aţi fost pe teren, dacă există sau nu acest drum de 

acces, pentru că în urmă cu ceva timp nu foarte mult, nu prea era accesul facil la 

acest punct. 
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Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Mulţumesc! 

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al 

municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent 

Postului de Transformare nr. 1, în suprafață de 25 mp, situat în Tulcea, str. 1848 

nr. 14 A, lot nr. 1 și a terenului aferent Postului de Transformare nr. 2, în suprafață 

de 25 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr. 14 A, lot nr. 4. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 

4.466 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr. 14 A, lot nr. 1, înscris în cartea funciară 

nr. 40302 și a terenului în suprafață de 3.993 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr. 14 

A, lot nr. 4, înscris în cartea funciară nr. 40305. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Sunt discuţii?  

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Uzinei, înregistrată la poziția 125 din Inventarul bunurilor care aparțin 
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domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului Local 

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

de la 950 mp la 1924 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Discuţii?  

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Freziei, înregistrată la poziția 1002 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 1512,64 mp la 1994 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Rozei, înregistrată la poziția 1008 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 406,25 mp la 447 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Hurezului, înregistrată la poziția 1009 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 641,25 mp la 1389 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Sânzienei, înregistrată la poziția 1011 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 830,33 mp la 1669 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Discuţii?  

Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 
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In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

străzii Granitului, înregistrată la poziția 185 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 1175 mp la 1661 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Doamna consilier Luca Andaluzia  

Dacă îmi permiteţi, aş vrea, pentru că şi celelalte proiecte de hotărâre au 

avut acelaşi obiect, să-l rog pe iniţiatorul acestor proiecte, pe domnul iniţiator 

Şinghi, să ne spună câteva cuvinte, de ce au avut loc aceste modificări de suprafeţe, 

în special pentru opinia publică. Mulţumesc! 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Practic este prima dată când s-au efectuat nişte măsurători cu tehnica 

actuală, un inventar – existau nişte măsurători de foarte mult timp şi cu siguranţă 

nu erau făcute cu aparatură de specialitate. 

Doamna consilier Luca Andaluzia  

S-au actualizat practic măsurătorile cu... 

Domnul viceprimar Şinghi George 

S-au luat bunurile din inventar, strada şi s-au realizat măsurătorile topo 

cu mijloace moderne. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Este un motiv anume pentru care au fost alese aceste străzi? Este vorba de 

vreun proiect? 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Sigur că da, este un proiect, este în continuare pe ordinea de zi, este vorba 

de stadionul Cozma Zaiţ. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă ne-am lămurit, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre 

aşa cum a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 
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25. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

bunului imobil  „Parcul Victoria”, înregistrat la poziția 581 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 55.152 mp la 31.565 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Intervin eu, proiectul este retras de pe ordinea de zi, urmând a se face 

investigaţii mai amănunţite asupra diferenţei de teren. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Mulţumim, proiectul este retras. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Eu aş face aici nişte comentarii sau sugestii ori recomandare celor de la 

DIAP, pentru că distinşii noştri colegi sunt cei care administrează domeniul public 

şi privat al municipiului Tucea. Am dori din partea lor mai multă acurateţe, totuşi 

când a apărut diferenţa aceasta mare de teren trebuia să-şi pună întrebarea: unde 

este diferenţa asta. Unde au fost suprafeţe în plus, ne convine. Dar la 24 mii mp 

lipsă, unde sunt aceştia? Din capul locului trebuia să-şi pună întrebarea  şi să-l 

trageţi la răspundere  pe cel care a făcut măsurătorile, nu se poate aşa. E prea 

mare diferenţa asta, ca să rămână lucrurile aşa. Mulţumesc! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

bunului imobil  „Parcul Orășelul Copiilor”, str. Isaccei, înregistrat la poziția 582 

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 23.000 mp la 10.579 

mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Şi acest proiect de hotărâre va fi retras, aş vrea să fac aici o remarcă: aici 

în forma lui actualizată nu vor fi diferenţe de suprafaţă, aici bunul de inventar 

presupune şi locul de joacă propriu-zis, terenul acela pe care este biserica şi 

următorul lot, cel de-al treilea, pe care este şi restaurantul Ciuperca şi alte câteva 

locaţii. Totuşi va fi o diferenţă în minus a întregii suprafeţe, deoarece după cum am 

votat la punctul anterior, la str.Uzinei, str.Uzinei era inclusă în acest bun de 

inventar, str.Uzinei s-a intabulat separat, ca de altfel şi celelalte alei dintre aceste 

loturi, rămâne ca lotul acesta, Parcul orăşelul copiilor, să se diminueze cu 

diferenţa str.Uzinei, 1000 mp. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Chiar  recomand să se intre cu toate cele trei loturi, ca să nu rămână 

suprafeţe neinventariate până la urmă, în afara inventarului. 
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Domnul viceprimar Şinghi George 

Sigur că da, acesta este şi motivul retragerii, să venim cu toate 

suprafeţele. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

27. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu 

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

suprafață de 3,24 mp, aparținând domeniului public al statului și în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Barajului, pentru 

amplasarea unui stâlp. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Doamna consilier Luca Andaluzia  

Dacă îmi permiteţi, nu înţeleg de ce tot dăm cu titlu gratuit către 

Societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A, nu ştiu dacă este vreun act care 

reglementează lucrul acesta, pentru că E-Distribuţie Dobrogea S.A. ne jumuleşte 

de ...  

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă  

Am mai avut această discuţie, este text de lege, e clar! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Eu nu mă abţin pentru că dăm cu titlu gratuit, mă abţin pentru că într-un 

fel se profită de această situaţie şi amplasamentele în general ale acestor posturi, 

stâlpi ş.a.m.d. sunt destul de nefericit alese de către cei de la Enel, sunt în mijlocul 

trotuarului, în mijlocul drumului, unde consideră dânşii că este mai bine. Acesta 

este motivul pentru care mă abţin la acest proiect. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Voturi împotrivă? 

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

Situaţia votului: 

 
NR.CRT.      NUMELE ŞI  PRENUMELE     VOTUL 

 1.  Antrop Ciprian Pentru 
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Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

28. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor 

Publice Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții 

”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, strada 

Granitului nr.1, municipiul Tulcea, județul Tulcea”. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

 

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 Abţinere 

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 Pentru 

17 Şacu Stere Pentru 

18. Şinghi George Pentru 

19. Tiu Gabriel Dorin Pentru 

20. Urse Liliana Pentru 

21. Vizauer Lavinia Abţinere 
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Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre 

aşa cum a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 36/25.03.2019 privind trecerea din 

domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale 

prin Clubul Sportiv Școlar Tulcea, în domeniul public al  Municipiului Tulcea și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, pentru unitatea de 

învățământ preuniversitar de stat Liceul teoretic ”Ion Creangă”, a imobilului 

Complex  Bididia, situat în Tulcea, strada Elizeului nr.74. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 - aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre 

aşa cum a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

30. 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 
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Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin 

act adițional. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Dacă nu sunt discuţii, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre 

aşa cum a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a gestiunii 

serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipiului 

Tulcea privind activitatea de gestionare și supraveghere a câinilor fără stăpân pe 

raza municipiului Tulcea. 

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

 Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil, dar am un amendament. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Vă rog, amendamentul comisiei 3. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

De fapt este un amendament – şi eu vreau şi o discuţie şi îi rog pe toţi 

consilierii, amendamentul de fapt este o corecţie la tarifele care sunt la finalul 

proiectului, cred că este o scăpare, este vorba de tariful la vaccinul antirabic, unde 

se menţionează că este 9,7 lei, cel de sub vaccinul antirabic este polivalent şi este 

97 lei. De fapt ambele sunt 97 lei, deci trebuie corectat. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Aveaţi un punct de vedere cu privire la această chestiune? Că trebuie 

corectat, trebuie corectat dar ca să fie corectat... 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Adică este o eroare sau este propunerea dumneavoastră? 
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Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Nu, nu este propunere, cred că este o eroare, pentru că eu am discutat cu 

medic veterinar şi cu grupul din care fac parte de protecţie a animalelor, în care 

sunt preşedinţi de ONG-uri de gen. Chiar  ei mi-au atras atenţia, mai ales că cifra 

e la fel, 9-7  - 97. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Probabil este o greşeală materială! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Bun, dar trebuie şi corectat dacă e aşa! 

 Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Ne poate lămuri cineva cu privire la această chestiune sau... 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Iniţiatorul! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Nu cred că iniţiatorul ştie dacă e 97 sau 9,7, la modul cel mai sincer! Cred 

că tot cei care lucrează ar trebui să dea răspuns la întrebarea asta sau... 

Doamna consilier, atunci când aţi avut comisia, aţi întrebat cu privire la 

această chestiune? 

Doamna consilier Haliţ Tatiana  

Am văzut ulterior, după ce am discutat cu grupul de protecţie a 

animalelor. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Bun, o să revenim la punctul 31, vă rog frumos, cineva să vină să ne 

lămurească în acest moment, iniţiatorul, domnul Dragoş Simion, cred că veţi face 

totul ca să ne lămuriţi. 

Doamna consilier, sunteţi de acord, discutăm celelalte proiecte de 

hotărâri şi revenim la acesta sau vreţi în continuare... 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Alt amendament nu am, dar doresc discuţii pe acest proiect. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Bun, atunci haideţi să discutăm şi între timp poate primim răspunsul cu 

privire la acest 9,7 sau 97. Vă rog! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana  

Având în vedere că între timp s-a primit şi de la Federaţia de Protecţie a 

Animalelor şi a Mediului o adresă care menţionează nişte necorelări în articolele 

din acest proiect şi observaţiile lor şi cred că le-au primit toţi consilierii locali, 

pentru că şi eu le-am trimis la toţi consilierii locali şi de la domnul Iusuf au plecat 

să le dea tuturor, cred că le-au văzut toţi şi ce observaţii sunt acolo. 

E foarte mult de discutat şi eu am o propunere pentru voi, am discutat şi 

cu Dragoş. Ori rămâne proiectul aşa cum este el acum şi se va completa şi 

modifica ulterior, ori nu-l mai trecem pe listă la votare acum. 
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Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Adică se retrage proiectul de hotărâre de către iniţiator? 

Doamna consilier Haliţ Tatiana  

Da, ori se retrage, ori avem garanţia că domnul Dragoş, deci iniţiatorul, 

va completa pe viitor... 

- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana  

Altfel, această federaţie chiar ar putea să conteste în justiţie această 

hotărâre, iar eu nu pot susţine şi vota o asemenea hotărâre aşa! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Doamna consilier, am văzut adresa pe care a trimis-o această federaţie, în 

primul rând acest mail a fost adresat domnului primar şi bănuiesc că există şi un 

răspuns din partea aparatului primarului privind punctul de vedere. 

In al doilea rând, am sesizat că această federaţie face referire la faptul că 

nu ar exista o hotărâre de Consiliu Local privind delegarea acestui serviciu pentru 

câinii fără stâpâni şi cred că v-am şi  trimis pe grupul de consilieri şi aţi văzut că 

există o hotărâre din 2004 privind constituirea acestui serviciu pentru gestionarea 

câinilor sau animalelor fără stăpân. 

In al treilea rând, nu cred că este oportun să retragem acest punct de pe 

ordinea de zi, din motive că această activitate este suspendată, s-a depăşit termenul 

în care ar fi trebuit deja să funcţioneze deja această activitate, eventual putem să 

venim cu completări şi modificări, dar rugămintea mea este totuşi să argumentaţi 

de ce 60 – 67 – 30 – 22, pentru că aşa nu facem lucrurile corecte şi nici 

argumentare. 

Deci vă rog să mai repetaţi o dată la ce anume aţi vrut să faceţi referire şi 

la ce tarif. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana  

Pentru amendament? 

Doamna consilier Luca Andaluzia  

Da! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Cred că e vorba de anexa nr.2! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Anexa nr.2 o avem în faţă: avem facturare transport animale, cazare 

animale, eutanasiere, sterilizare... 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Imunizări antirabic – 9.57/buc., imunizări polivalent – 95,72/buc. Acesta 

este preţul. Totalul nu este. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana  

Nu, e pe bucată şi doream corecţia pe bucată. 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Ce este mic sau mare, pentru că sunt două tarife şi două tipuri de 

imunizări! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana  

Să se treacă tariful de 97 la ambele. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dar una este 95,72 şi una 9,57. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Deci susţine că cele două ar trebui să fie cel puţin apropiate, dacă nu 

egale, asta înţeleg că se susţine! 

Bun, susţinerea poate să fie corectă, atâta vreme cât avem o justificare. 

Dacă nu o avem, ar trebui să o găsim! Dacă nu o găsim, înseamnă că nu este 

corectă susţinerea! 

Domnul viceprimar Simion Dragoş 

Am solicitat verificarea, aştept un răspuns, să vedem dacă există o eroare 

sau nu a situaţiei de fapt. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Haideţi atunci să trecem peste proiectul acesta şi apoi revenim. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Un moment! In primul rând, doamna consilier, aţi terminat? 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Voiam să-i mai spun doamnei consilier Andaluzia Luca: în adresa 

federaţiei doar primul punct se referă la faptul că nu ar exista... 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Adresa începe cu o acuzaţie! Că noi, Consiliul Local, nu putem să 

delegăm acest serviciu pentru că nu există o hotărâre de Consiliu Local de 

constituire a acestui serviciu. Dar nu este aşa, asta am vrut să spun! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Ei menţionează acolo unde dumneavoastră aţi menţionat despre HCL 

212/2004 că legea prevede exclusiv serviciu specializat de gestionare a câinilor şi 

nu compartiment de supraveghere, cum este în HCL 212. Deci sunt multe acolo, 

ăsta este un prim text. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Doamna Haliţ, aţi terminat? 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Am terminat. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Bun! Atunci cine mai poate da o explicaţie, o dă, între timp dacă  s-a 

lămurit şi chestiunea tarifului. 
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Domnul consilier Porneală Sergiu Ciprian 

In urma consultării cu cetăţenii, mulţi au avut opinia de a se steriliza, nu 

eutanasia, de aceea aş vrea să modificăm art.2 lit.g) în loc  de eutanasiere – 

sterilizare, nu este vina câinilor pentru că au ajuns fără stâpân, desigur cei  care 

nu se pot reabilita, adică sunt bolnavi, sunt agresivi – eutanasiaţi, iar ceilalţi care 

se pot reabilita şi care se pot adopta, ori adoptaţi, ori daţi comunităţii. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi! Este foarte lăudabilă această propunere a 

dumneavoastră, dar nu este susţinută legal, pentru că în lege ştiţi foarte bine că nu 

este prevăzut decât că doar 14 zile aceste animale fără stăpân pot fi adăpostite, 

după care trebuie să urmeze drumul acela, de care nici unul dintre noi nu suntem 

mulţumiţi. Dar putem organiza, tot aşa cum au fost organizate în ultimii ani, mai 

multe centre de adopţii şi putem eventual chiar şi pe pagina societăţii comerciale 

sau a Primăriei să încurajăm adopţiile de câini fără stăpâni, că deocamdată doar 

despre câinii fără stăpâni discutăm fizic, pe raza municipiului Tulcea. 

Dar eu vă  sugerez să faceţi apel către parlamentarii dumneavoastră, să 

modifice această lege, împreună cu federaţia aceasta la care faceţi referire, cred că 

este o voce puternică şi împreună cu parlamentarii dumneavoastră din alianţă, 

fiind şi la putere aveţi toată posibilitatea să modificaţi lucrul acesta şi chiar ar fi 

necesar! 

Dar în momentul acesta, să modificăm o hotărâre de Consiliu Local, un 

articol extralegal, nu e posibil! 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea 

Intervenţia mea nu se referă la prima parte a afirmaţiilor dumneavoastră, 

cât strict la cele solicitate de către acea asociaţie, care – am citit cu interes 

afirmaţiile dânşilor, care au interpretat extrem de interesant nişte prevederi legale. 

Drept pentru care această petiţie, sigur este în atenţia dumneavoastră, dar a ajuns 

şi la noi la Oficiul Juridic, care pregăteşte un răspuns temeinic şi bazat într-o 

eventuală intenţie a acestor persoane. 

In acelaşi timp, îmi permit o afirmaţie personală subiectivă, dacă ne ferim 

de viitorul drob de sare că o să ne cadă în cap, nu se vor întâmpla prea multe 

lucruri.  

Dar mă repet, din punct de vedere stric legal, lăsaţi-ne pe noi să ne 

ocupăm de solicitările dânşilor. 

Acum ar fi prea lung timpul şi n-aş vrea să vă plictisesc, dar foarte multe 

din afirmaţiile dânşilor sunt uşor eronate şi făcute în neştiinţă de cauză, drept 

pentru care o să vă prezentăm la proxima şedinţă răspunsul pe care l-a redactat 

Oficiul Juridic din cadrul Primăriei. 
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Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Mulţumesc, pentru că este de interes acest răspuns şi pentru ONG-urile de 

protecţie a animalelor din Tulcea! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Vă rog, domnul Dragoş Simion, aveţi răspunsul? 

Domnul viceprimar Simion Dragoş 

La prima problemă legată de tarif, am primit confirmarea că sunt în 

regulă şi nu este vorba de o eroare materială. 

In ceea ce priveşte partea cu numărul de zile pe care îl solicităm sau 

eutanasierea, aşa cum a spus şi doamna consilier Luca, vorbim de respectarea 

prevederilor legale la momentul acesta. 

Nu vă ascund faptul că am avut discuţii – şi doamna Haliţ ştie, am avut 

discuţii cu reprezentanţii organizaţiilor nonguvernamentale şi i-am asigurat de tot 

sprijinul nostru, drept dovadă este că am stabilit de comun acord că îi vom sprijini 

în toate acţiunile dânşilor de sterilizare a animalelor fără stăpân, ne vom ocupa 

împreună de acest aspect şi vor primi din partea noastră tot sprijinul. 

 Doamna consilier ştie că am avut toată deschiderea şi că am purtat 

discuţii cu organizaţiile nonguvernamentale în acest sens şi vom mai discuta şi pe 

viitor. 

In concluzie, acest proiect îl menţin şi solicităm aprobarea lui. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi! Am înţeles  că aceasta este prevederea legală cu 

privire la numărul de zile, însă nu trebuie numai să acordaţi acest sprijin 

organizaţiilor nonguvernamentale, în primul rând ar trebui găsite toate soluţiile ca 

în acest interval de timp aceste animale fără stăpân să nu ajungă la eutanasiere. 

Deci aceasta să fie ultima soluţie şi nu doar să îi ţinem 20 de zile, trebuie găsite 

soluţii în continuare, eventual cu alte târguri de adopţii şi poate cu ONG-urile şi 

alte măsuri, pentru ca aceste animale să-şi găsească stăpâni, să nu se ajungă la 

eutanasiere. Despre asta cred că de fapt se insistă. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Mai cu seamă, tot potrivit legii, nu avem voie să eliberăm câinii capturaţi, 

adică nu ştiu în ce perioadă să se facă această intervenţie medicală, ca să putem  - 

poate dacă noi intrăm în posesia unui câine fără stăpân e cumva proprietatea 

noastră, a Consiliului Local şi nu mai putem să-i eliberăm. 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Se poate modifica de la 14 zile la 30 de zile... 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Nu, e lege! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Haideţi să stabilim nişte lucruri: ceea ce se discută şi ceea ce se votează 

în Consiliul Local au nişte temeiuri juridice şi nişte consecinţe juridice. 
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Vă rog din suflet, pe viitor, atunci când faceţi o propunere ar trebui ca 

aceasta să fie fundamentată şi în drept, chiar dacă nu o cunoaşteţi şi chiar dacă   

n-o ştiţi, cereţi ajutorul celor care o ştiu.  

Nu putem să venim aici la tocmeală, că sunt 14 zile, că sunt 15 zile! 

Doamna consilier, care are şi pregătire juridică v-a explicat ce înseamnă cele 14 

zile, a încercat să dea o notă acestor 14 zile, în sensul că haideţi să căutăm o 

soluţie în cele 14 zile, deci nu se poate nimic, sunt 14 zile, punct, aşa prevede 

legea! 

Cu alte cuvinte, vă rog să supunem la vot amendamentele – mai întâi vă 

întreb dacă vă menţineţi amendamentul cu 9,57 lei. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Nu. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

V-aţi lămurit că este corect! Bun! 

Alt amendament? Nu a fost, era doar o discuţie, da? 

Deci nu aveţi amendament, aţi solicitat să se retragă, iniţiatorul nu îl 

retrage, supun votului acest proiect de hotărâre aşa cum a fost iniţiat. 

Doriţi vot nominal? Nu. 

Cine este pentru proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniţiat? 

Se abţine cineva? 

Este  împotrivă cineva? 

Cu 19 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 Pentru 

5. Frandeş Claudia Alina Pentru 

6. Haliţ Tatiana Impotrivă 

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 Impotrivă 
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Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

32. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar în Comisia 

Municipală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor 

Tulcea. 

Comisia de specialitate sesizată pe fond:nr. 5. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia pe fond funciar potrivit  Legii 18 şi în special a Hotărârii de 

Guvern 890/2005 privind Regulamentul de aplicare a Legii nr.18, stabileşte clar că 

această comisie stabilită prin ordinul prefectului prevede inclusiv componenţa 

acesteia, din primar, viceprimar şi alţi membri, nu am înţeles de ce trebuie să 

aprobăm printr-o hotărâre de Consiliu Local desemnarea unuia dintre cei doi 

viceprimari. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea 

Vă pot răspunde eu! Pentru a se emite Ordinul Prefectului, am fost 

înştiinţaţi să le comunicăm componenţa după noile alegeri. Drept pentru care, pe 

lângă persoanele prevăzute de lege pentru eficientizarea muncii, pentru că, cu 

părere de rău, comisia locală de fond funciar nu este chiar în parametrii maximi şi 

nu ţin să le reamintesc doamnelor avocat câte dosare au câştigat. Pentru acest 

motiv, s-a făcut propunerea ca şi unul din viceprimari să facă parte din această 

comisie. Dacă aţi văzut ultima adresă din cadrul materialului, era şi city 

managerul. Pentru că ne-am gândit că va avea alt gen de opinie îmbinată cu 

dezvoltarea oraşului viitoare. Drept pentru care, după ce am trimis adresă la 

 

14. Sela Georgian Pentru 

15. Simion Dragoş Pentru 

 

16. Suhov Anca Pentru 

17 Şacu Stere  Pentru 

18. Şinghi George Pentru 

19. Tiu Gabriel Dorin Pentru 

20. Urse Liliana Pentru 

21. Vizauer Lavinia Pentru 
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Prefectură, ne-au comunicat explicit că dacă vrem să adăugăm încă o persoană de 

genul domnului viceprimar, trebuie să fie o delegare din partea Consiliului Local. 

Şi noi ne-am conformat. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Trebuie să fie doi viceprimari? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea 

Nu, se voia a se individualiza care anume dintre cei doi viceprimari. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă nu mai sunt discuţii, supun votului dumneavoastră proiectul de 

hotărâre aşa cum a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.1 din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 45/29.07.2004 privind 

aprobarea criteriilor de prioritate și componenței comisiei sociale de repartizare a 

locuintețor construite pentru tineri și alte categorii sociale. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

In comisia 5 sunt două voturi “pentru” şi două abţineri. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Discuţiile au fost privind componenţa acestei comisii, nu neaparat, dar şi 

în raport de componenţa anterioară, de prevederile Codului administrativ cu 

privire la reprezentativitatea consilierilor în aceste comisii şi am mai avea o 

propunere, de a mai adăuga un membru în comisie din partea grupului de 

consilieri P.S.D., în persoana doamnei consilier Luca Andaluzia. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi să intervin, în raportul care a fost întocmit se 

stipulează următorul aspect: Având în vedere faptul că după alegerile locale din 27 

septembrie 2020 au intervenit modificări în noua configuraţie a autorităţii 

executive şi ţinând cont că unii membri ai acestei comisii nu-şi mai pot exercita 

această calitate, se impune modificarea şi completarea componenţei comisiei. 

Vreau să fac precizarea că eu am făcut parte din această comisie, am şi 

capacitatea intelectuală şi fizică de a-mi putea exercita această calitate în 

continuare de membru în această comisie, plus că aşa cum a spus şi colega mea, 

doamna avocat Lavinia Vizauer, nu există reprezentativitatea votului exprimat de 
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către cetăţeni, în sensul că această comisie este formată din patru membri PNL, un 

membru USR, un membru Pro România şi din partea Direcţiei de Asistenţă şi 

Protecţie Socială. De aceea considerăm că încă un membru al Partidului Social 

Democrat ar trebui să facă parte din această comisie, mai cu seamă că Hotărârea 

78/29.09.2016 a avut în componenţa sa, tocmai respecând  acest principiu de 

reprezentativitate, trei membri ai Partidului Naţional Liberal în vechea comisie. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

O mică corecţie: din cadrul consilierilor locali sunt trei membri PNL, nu 

patru! 

Domnul consilier Marin Cezar 

Este consilierul... 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Asa mai este de la PER consilierul personal de la cabinetul consilierului 

local şi... 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Aceia fac parte din executiv. Noi vorbeam de consilierii locali. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Sau putem să adăugăm încă doi membri, ca să fie un număr impar, pentru 

că tot din experienţa pe care am avut-o în ultimii opt ani în cadrul comisiei, s-a 

constatat că foarte greu se întruneşte această comisie şi este foarte bine să fim cât 

mai mulţi prezenţi în comisia aceasta. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Bun, în esenţă se poate adăuga  şi un singur membru, acum am discutat cu 

domnul director. Şi preşedintele să aibă drept de veto. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Ce înseamnă să aibă drept de veto? 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea 

Să aibă vot majoritar dacă există paritate. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

OK. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Ca să avem un număr rezonabil. Şi aşa 12 o să reuşim să ne întâlnim 

destul de greu. 

Deci propun completarea acestei comisii cu încă o persoană, aceasta fiind 

doamna Andaluzia Luca, consilier PSD. 

Cine este pentru? 

Cu 21 de voturi „pentru” a fost aprobată propunerea. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Vă mulţumesc foarte mult! 
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Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Supun atenţie dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa cum a fost 

modificat. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.11.2020 privind 

aprobarea componenței comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor unităților 

de cult ce își desfășoară activitatea în clădiri și ansambluri monument istoric aflate 

în municipiul Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii.  

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Trebuie să mai facem o propunere, să nominalizăm o persoană. 

Nu este un secret că au existat discuţii cu privire la această persoană, în 

special membrii din comisie au solicitat o persoană cu pregătire juridică, pentru că 

s-au întâlnit cu tot felul de situaţii şi ar fi avut nevoie de un punct de vedere de la 

un jurist, pentru acele proiecte.  

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, grupul Partidului Social Democrat o propune pe 

doamna Lavinia Vizauer, dacă trebuie să fie un jurist. Iar în comisia juridică, ea a 

căzut... 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, noi am şi tras la sorţi! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Este adevărat, şi-a extras propriul nume! 

Deci se completează proiectul de hotărâre cu doamna Lavinia Vizauer, 

consilier local. 

Cine este pentru proiectul de hotărâre? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost 

aprobat. 

35. Proiect de hotărâre privind renunțarea Municipiului Tulcea prin 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea la calitatea de membru asociat în cadrul 

“Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării”. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 
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Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil, două voturi “pentru” şi unul”împotrivă”. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

In comisia nr.5 avem două voturi “pentru”, o abţinere şi un vot împotrivă. 

Am mai vrea nişte lămuriri, cel puţin eu personal, la fel cred că şi ceilalţi 

colegi, pentru că s-au purtat destul de multe discuţii şi în comisii, cred, şi în media 

locală cu privire la acest proiect de hotărâre. 

La un moment dat au fost foarte multe discuţii că s-ar plăti o cotizaţie 

exagerat de mare. Eu ştiu, dar aş vrea să se spună aici public care este această 

cotizaţie. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dau cuvântul întâi iniţiatorului, după care persoanei care reprezintă 

asociaţia. Sau doamna consilier, doriţi o altă ordine, având în vedere că 

dumneavoastră sunteţi cea care aţi cerut precizări. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, înainte să daţi cuvântul iniţiatorului şi eu  am câteva 

întrebări şi atunci poate o să fie mai uşor. 

Am citit în referatul de aprobare al domnului consilier Simion şi sunt aici 

câteva precizări legate de modul în care nu şi-ar fi îndeplinit beneficiarul acestei 

asociaţii obligaţiile contractuale sau, mă rog, asocierii. Pe de o parte. 

Pe de altă parte, îmi aduc aminte că chiar dumneavoastră, în calitate de 

director al Instituţiei Prefectului aţi participat la câteva evenimente organizate de 

această asociaţie şi sunt convinsă că vă reamintiţi că a fost promovat, printre altele 

evident şi Consiliul Judeţean şi alte localităţi care fac parte din U.A.T.-uri care fac 

parte din această structură şi municipiul Tulcea la foarte multe târguri naţionale şi 

internaţionale. 

Totodată a fost o promovare permanentă a Ansambului Artistic „Baladele 

Deltei Dunării”, pentru că ei ne-au făcut onoarea prin participarea la aceste 

evenimente, deci aş vrea să spuneţi, domnule consilier, cum aţi ajuns la această 

concluzie, în sensul că acţiunile măsurabile au fost spre zero şi că nu s-a simţit 

niciun efect pozitiv privind promovarea municipiului Tulcea. 

Pe de altă parte faceţi referire în referatul dumneavoastră asupra faptului 

că există deja un compartiment de comunicare, care ar putea să se ocupe de lucrul 

acesta. Mă gândesc că în acest context, am fi putut să renunţăm la acel contract 

celebru care deja vuieşte în presa naţională şi locală, privind o consultare pentru 

promovarea paginii de facebook sau site-ul Primăriei Municipiului Tulcea, iar 

acest compartiment – serviciu ar putea să se ocupe şi de lucrul acesta şi iată că am 

mai făcut câteva reduceri de cheltuieli. 

Pe de altă parte, există un document transmis de asociaţie, dar doamna 

poate să confirme şi să spună mai multe, nu este ataşat la acest proiect de hotărâre 

privind asociaţia, ne solicită, ne face propunere ca timp de un an de zile, fiind o 
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perioadă mai grea în această  perioadă de pandemie, să nu plătim nicio cotizaţie şi 

să rămânem în continuare membru în această Asociaţie de Management al 

Destinaţiei Turistice Delta Dunării. 

Totodată vreau să vă reamintesc că această asociere s-a făcut în urmă cu 

doi ani de zile, cu un vot uninominal şi foarte mulţi dintre noi, cei prezenţi, am 

votat pentru asociaţie. 

Mi-e greu să cred că ne schimbăm atât de repede viziunea şi că chiar nu a 

existat niciun efect pozitiv al acestei activităţi a acestei asociaţii, privind 

promovarea municipiului Tulcea. Mulţumesc! 

Domnul viceprimar Simion Dragoş 

Fără doar şi poate nu am negat niciodată contribuţia asociaţiei la 

dezvoltarea turismului la nivel de judeţ, lucru pe care nu l-am ascuns niciodată şi 

am spus că asociaţia şi-a făcut foarte bine treaba pentru judeţul Tulcea, 

promovând Delta Dunării. 

In acest sens am solicitat, este normal să solicităm o radiografie, dacă 

vreţi să-i spunem aşa, asupra activităţilor desfăşurate de fiecare birou pe care îl 

avem şi să vedem dacă  sunt probleme sau acolo unde sunt, să luăm măsuri. 

Astfel, am solicitat un raport şi Biroului sport, cultură, presă, relaţii 

externe şi atunci când o să ne referim la acel birou de comunicare, noi am făcut 

referire la Biroul sport, cultură, presă, relaţii externe şi nu la biroul de 

comunicare, care are  acest rol de a promova municipiul Tulcea şi îşi face datoria 

şi am solicitat un raport amănunţit asupra activităţii şi relaţiei cu asociaţia. 

Subliniez încă o dată faptul că asociaţia a reuşit să-şi atingă obiectivul 

foarte bine pentru judeţ, mai puţin pentru municipiul Tulcea, lucru care s-a 

desprins dintr-un raport întocmit de domnul consilier Ştefan Caraman, fix pe acest 

domeniu, motiv pentru care am să-l rog pe domnul Caraman să prezinte în 

amănunt acest raport, aşa cum a fost întocmit. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dar nu avem acest raport la mapă! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Nu avem acest raport, dar se pot da nişte explicaţii, doamna consilier, 

acum haideţi să nu fim chiar atât de riguroşi în privinţa aceasta! 

Vă rog, domnul Ştefan Caraman! 

Domnul Caraman Ştefan – consilier al Primarului Municipiului Tulcea 

Analiza noastră, a biroului s-a făcut efectiv pornind de la protocolul 

încheiat cu Primăria Municipiului Tulcea, în care asociaţia avea nişte obligaţii şi o 

să comentăm pe marginea lor, bineînţeles  şi pornind de la bilanţul din 2018, 2019 

şi din 2020, care într-adevăr a fost un an mai sărac în evenimente, în care sunt 

cuprinse cele 41 de acţiuni puctuale ale asociaţiei, am vrut să văd câte din ele au 

impactat sau au avut vreo influenţă asupra oraşului Tulcea în acest sens. 
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Vreau să mai adaug ceva: în opinia mea şi cred că în opinia tuturor, o 

asociere se face în momentul în care fiecare membru separat nu poate să producă 

singur şi atunci ne asociem şi mergem mai departe. 

Şi tot în opinia mea, o asociaţie de tipul acesta, care implică şi municipiul 

Tulcea presupune lucruri pe care noi, Biroul de turism, nu le putem face şi este 

nevoie să intrăm în asociaţie ş.a.m.d. 

Acum, parteneriatul respectiv - primul punct din Protocolul încheiat, prin 

care Asociaţia se obliga faţă de Primărie sună aşa: prioritar, repet, prioritar, în 

conţinutul materialelor promoţionale audio-video a principalelor atracţii turistice 

din zona administrativ-teritorială aflată sub gestionarea municipiului Tulcea şi 

promovarea acestora cu titlu gratuit la principalele târguri sau evenimente 

naţionale şi internaţionale. 

Aici am avut o problemă, pentru că poţi judeca principalele atracţii 

turistice din zona administrativ-teritorială aflată sub gestionare din două părţi: ori 

se referea la tot ce înseamnă obiectiv turistic sau toată zona turistică, indiferent 

dacă aparţin Primăriei sau nu sau se referea la obiective care aparţin doar 

Primăriei.  

In primul caz, eu unul nu înţeleg de ce să plăteşti 50 mii lei doi ani ca să 

promovezi ICEM-ul. ICEM-ul este promovat de sine, se promovează foarte bine, 

ICEM-ul este promovat de Consiliul Judeţean prin biroul respectiv, se promovează 

chiar şi de către noi, pentru că avem o aplicaţie Tulcea CityApp , o aplicaţie foarte 

bună, unde poţi afla unde te poţi caza, unde poţi mânca, ce poţi vizita ş.a.m.d. Deci 

aceasta este o altă structură ca să promoveze ce?Cel mult aceleaşi lucruri.  

Şi atunci ne-am gândit care sunt obiectivele oraşului Tulcea. Intr-adevăr, 

istoria noastră nu are mari obiective din perioada medievală, dar ce avem totuşi de 

prezentat: oraşul – mă refer strict la municipiu.  

Avem Casa memorială „Constantin Găvenea”, nici o referire nicăieri! 

Avem Parcul personalităţilor, nici o referire nicăieri! Avem colnicul Hora sau 

dealul Monumentului, nici o referire nicăieri, avem galeriile de artă ale UAP - 

nicio referire! Mai sunt aici, mă rog, bazinul de înot, ş.a.m.d. Despre rotonda 

minorităţilor – acestea aparţin oraşului, câte sunt, multe, puţine, nicio referire!  

Una din obligaţiile Asociaţiei faţă de Primărie: includerea în circuitul 

turistic şi actualizarea periodică a datelor cu privire la transport, cazare, hrănire, 

etc. din zona de gestionare a municipiului Tulcea şi punerea acesteia la dispoziţia 

turiştilor sau potenţialilor turişti, pentru informare, prin publicarea sa pe site-ul 

web, site-ul asociaţiei.  

Promovarea principalelor atracţii turistice din zona administrativ-

teritorială a Primăriei municipului Tulcea în calitate de partener, prin promovare 

pe web-site. Ori site-ul asociaţiei nu este actualizat din 2019!  

Din 2019 sunt doar cinci acţiuni şi nişte poze. In bilanţ apar 41 de acţiuni, 

la evenimente sunt trecute cinci evenimente. ”Serbare câmpenească la Vişina”! 
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„11.000 de turişti au ales ca destinaţie Delta Dunării”. Dar asta este o informaţie 

statistică! „Mai, o lună plină de evenimente în judeţul Tulcea”. Asociaţia doar le 

enumeră, nu este specificată nicio implicare în organizarea acestor evenimente, 

majoritatea tradiţionale, se întâmplă cu sau fără ONG. „Delta Dunării şi 

Dobrogea de Nord – Grădina bio a Europei” Pregătire târg turism în care 

Asociaţia apare partener doar cu Consiliul Judeţean. Primăria nu a fost invitată. 

La lista de evenimente oraşul Tulcea nu apare nicăieri. 

In concluzie, pe site apar cinci evenimente în 2019! Până astăzi, altceva 

nimic! 

Intr-adevăr, aici le aduc o laudă, au o pagină de facebook foarte bine 

pusă la punct. Este actualizată, apar fotografii, dar despre Delta Dunării. Şi spre 

surprinderea mea  au luat doar 13 mii de forward-uri. Dar o astfel de asociaţie ar 

fi trebuit să aibă 300 de mii de forward-uri! La fiecare postare sunt maximum 50-

60 like-uri. Un hotel din Murighiol, singur,  are  câte 400-500 like-uri! 

Din 41 de acţiuni pe care le-a întreprins Asociaţia, în opinia mea niciuna  

nu are relevanţă pentru municipiul Tulcea şi vă citesc câteva, dacă vreţi, pot să le 

citesc pe toate -  participarea la târgul de turism de la Berlin, alături de Consiliul 

Judeţean. Primăria nu a fost invitată, i s-au cerut materialele de promovare dar   

le-au refuzat până la urmă pe motiv că nu intră în avion! Parteneriat la festivalul 

Anonimul – Sfântu Gheorghe. De ce să dăm 50 de mii ca să promovăm Sfântu 

Gheorghe? Cupa presei la pescuit. Nu promovează municipiul, promovează Delta 

Dunării! Promovarea tradiţiilor în comuna Izvoarele! Promovarea tradiţiilor în 

comuna Cerna ş.a.m.d. 41 acţiuni. 

Concluzia noastră, din punct de vedere al colaborării cu Primăria Tulcea, 

a fost că parteneriatul acesta pentru noi nu şi-a atins obiectivul. 

Până la urmă ştiţi cum e? Dacă ne interesează pe toţi turismul local, 

asociaţia aceasta este terţiară sau secundară. Obiectivele promovate de ei coincid 

cu obiectivele Biroului nostru! Nu apare nimic special  sau care să nu putem noi să 

facem! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Am înţeles, foarte elaborat răspunsul domnului Ştefan Caraman, consilier 

al primarului pe probleme  de cultură, cred că este destul de clar, haideţi să ne 

răspundă şi persoana direct vizată în primul rând în acest proiect de hotărâre, 

după care facem intervenţiile. 

Doamna Davidov Corina – reprezentantă a Asociaţiei de Management al 

Destinaţiei Turistice Delta Dunării 

Vă rog să-mi daţi voie să vă răspund! 

Mai întâi am să vă rog, pe domnul Caraman şi pe dumneavoastră, 

imaginaţi-vă cam câți turiști ar veni doar pentru Tulcea, dacă nu ar exista Delta 

Dunării?  
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Atâtea ţări au mare, râuri, munţi, România are Delta Dunării!  Ar fi o 

gafă extraordinară dacă Asociaţia Delta Dunării nu s-ar axa primordial pe Delta 

Dunării. 

Avem o avere aici  şi în momentul în care hotelurile din Tulcea sunt pline, 

restaurantele sunt pline, să ştiţi că aceia sunt turiştii care au venit pentru Delta 

Dunării!  

Până una alta, să desparţi oraşul de Delta Dunării este o gafă! Nici 

măcar geografic nu avem cum să facem asta.  

Orașul Tulcea este poarta de intrare în Delta Dunării. Cam câți turiști ar 

veni în orașul acesta fără Delta Dunării? Ca să vadă… ce?  

Până va creşte acest oraş, să se dezvolte economic, să devină un oraş 

turistic foarte mare, să aducem mii de turişti pe străzile Tulcei, să se plimbe pentru 

atracții, evenimente făcute în oraș, până una-alta suntem doar un oraș de tranzit. Și 

în momentul în care, pe faleza Tulcei, toate restaurantele sunt pline cu turiștii care 

pleacă sau vin în și din Delta Dunării, înseamnă că da, și acolo este munca 

noastră! 

Acei hotelieri, acei proprietari de restaurant plătesc taxe şi impozite 

municipiului Tulcea. Suntem totuşi poarta de intrare în Delta Dunării! 

In ceea ce priveşte promovarea, nu facebook-ul asociației promovează. 

Noi avem parteneri profesioniști pentru promovare.  

Noi colaborăm cu 35-40 de redacții de presă. Nu există săptămână fără ca 

Delta Dunării să apară în media scrisă, audio sau video. Nu facebook-ul asociaţiei 

promovează. Pagina de Facebook a asociației arată activitatea asociației. 

 Noi nu trebuie să avem o sută de mii de like-uri, dar un reportaj la 

Obsrvator, la Antena 1, la ora 19.00, are milioane de like-uri. Vedeţi ultimul 

reportaj făcut: Iarna în Delta Dunării. 

Domnul Ştefan Caraman - consilier al Primarului Municipiului Tulcea 

Aveţi dreptate, dar asta se întâmplă şi cu noi în asociaţie şi fără noi. De ce 

să plătim cotizaţie pentru ceea ce putem face noi? 

Doamna Davidov Corina – reprezentantă a Asociaţiei de Management al 

Destinaţiei Turistice Delta Dunării 

Aveţi un birou pentru turism. Noi suntem organizatorii standului judeţului 

Tulcea la cele mai mari târguri şi naţionale, şi internaţionale. Ştiţi care este 

prezenţa Biroului de Turism al municipiului Tulcea? Zero-zero! 

Domnilor consilieri, vă pot trimite toate invitaţiile care au plecat către 

Biroul de turism al municipiului! Apoi a fost aşa: dacă nu vreţi să veniţi alături de 

noi, daţi-ne măcar materialele, le cărăm noi, punem un om de la asociaţie la 

standul municipiului Tulcea şi promovăm oraşul personal cu atracţii. Ştiţi care a 

fost răspunsul? Depuneţi o cerere! Am depus o cerere, când să venim după 

materiale, s-a închis, că s-a terminat programul la Centrul de informare! 
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Doamna Mucileanu Cristina – Biroul Sport, Cultură 

Nu, nu este aşa, e opinia dumneavoastră... 

Doamna Davidov Corina – reprezentantă a Asociaţiei de Management al 

Destinaţiei Turistice Delta Dunării 

Doamnă, nu vă cunosc! Niciodată nu v-am văzut, niciodată! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Vă rog, aceste discuţii trebuiau să aibă loc cu mult înainte de a se ajunge 

aici, aceste întrebări ale dumneavoastră ar trebui să-şi găsească răspunsul oriunde 

în altă parte, dar nu în şedinţa de consiliu local, v-am cerut scris punctul de vedere 

cu privire la această retragere, am înţeles, nu doriţi să ne retragem pentru că 

implicit ne promovaţi prin faptul că promovaţi delta – nu aveţi cum să nu 

promovaţi Tulcea, pe partea cealaltă executivul consideră că nu trebuie să mai dea 

douăzeci şi patru mii lei pe an, cincizeci mii lei pe an, pentru că această promovare 

se poate face prin forţele proprii, în ceea ce ne priveşte – vă rog, nu este un dialog, 

este o concluzie pe care o trag, sunt preşedintele de şedinţă şi pot să vă spun ce am 

înţeles din discuţiile de până acum. 

In consecinţă, dumneavoastră insistaţi pe faptul că ar trebui să rămânem 

parteneri, pentru că ne-aţi promovat prin activităţile pe care le-aţi avut şi prin 

efortul pe care l-aţi depus. Aceasta este concluzia, da? 

Doamna Davidov Corina – reprezentantă a Asociaţiei de Management al 

Destinaţiei Turistice Delta Dunării 

Concluzia nu este aceasta, noi am vrut să vă facem o propunere, ca un an 

de zile să nu plătească Primăria cotizaţie. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Propunerea aceasta este deja făcută, a exprimat-o doamna consilier, deci 

nu este nevoie să ne spuneţi ce deja s-a spus. 

Altă chestiune pe care vreţi să ne-o prezentaţi mai există? Care să fie 

importantă pentru decizia luată de fiecare dintre noi în această problemă. 

Doamna Davidov Corina – reprezentantă a Asociaţiei de Management al 

Destinaţiei Turistice Delta Dunării 

Nu, doar să reţineţi că nu este un simplu O.N.G., ci are rezultate foarte 

bune! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Imi pare rău că am ajuns la un asemenea dialog, totuşi, domnul Caraman, 

eram curios dacă aţi găsit acolo în dosarele respective şi vreo adresă de la Biroul 

Sport Turism către această asociaţie, prin care să solicite exact ce s-a reproşat, 

pentru că bun, nu există promovarea municipiului, cineva din Primăria Tulcea, aşa 

cum reproşaţi dumneavoastră pe statistică – şi e foarte bine, aţi găsit şi vreo adresă 

de la executivul Primăriei în cei doi ani, în care să transmită această solicitare: 

domnilor, promovaţi municipiul! Aţi găsit sau nu, pentru că totuşi e important, 

dacă cele două doamne nu se cunosc, cred că ar fi trebuit să se emită, doamna 
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totuşi ne-a spus că a făcut aceste solicitări şi sper ca totuşi la mapa viitorului 

Consiliu Local măcar dânsa să ne transmită măcar o solicitare în acest sens, 

pentru că totuşi dialogul era destul de contondent şi e destul de grav dacă nu s-a 

întâmplat chestia, dacă una dintre dânsele are dreptate, iar cealaltă nu a făcut 

chestia respectivă, iar dacă principala cauză este suma, o dată propunerea făcută 

şi oficializată de către doamna privind gratuitatea în acest an, cred că şi cu o 

valoare zero nu are efectiv ce pierde municipiul Tulcea. 

Aş vrea să întreb: aşa cum aţi numărat aceste acţiuni care nu erau în 

asociaţie, aţi numărat şi acţiunile biroului pe care vă bazaţi de acum înainte, pe 

aceeaşi perioadă? 

Domnul Ştefan Caraman - consilier al Primarului Municipiului Tulcea 

Vă referiţi la acea adresă? Dar Primăria a plătit totuşi nişte bani! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Acei bani reprezintă cotizaţia... 

- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Până la urmă această asociaţie presupune o colaborare între parteneri, 

între asociaţi şi structura care guvernează. Este corect, noi pe o parte reproşăm că 

nu am fost promovaţi sau că n-am fi fost promovaţi suficient, dar pe de altă parte 

nu ştim dacă şi noi am făcut ceva pentru a fi promovaţi suficient! Adică dacă am 

transmis acestei asociaţii la un moment dat că suntem nemulţumiţi de promovare, 

că eu mi-aş dori să fie promovat colnicul Hora sau galeriile UAP ş.a.m.d., adică 

trebuie să existe această colaborare.  

Şi acum, Cristina, nu vreau să te superi, ştim  foarte bine cam cum trata 

vechiul executiv orice fel de iniţiativă de acest gen, de deplasări în străinătate 

ş.a.m.d.  

Deci nu ştiu sigur dacă au existat aceste adrese de care a spus doamna, 

probabil că au existat şi nu s-a acordat atenţia cuvenită. 

Până la urmă, dacă tot există această adresă şi dacă tot avem această 

retragere şi acest proiect de hotărâre, ar fi trebuit să existe la mapă, să fim 

informaţi că se face şi această propunere, că s-a tot discutat că dăm foarte mulţi 

bani, că am dat 50 mii lei în doi ani, nu ştiu în 2020 ce s-ar fi putut face din punctul 

acesta de vedere. 

Bun, există această propunere: mai staţi un an, nu percepem această 

cotizaţie, se suspendă plata cotizaţiei, vedem cum va decurge colaborarea, dacă 

veţi fi în continuare nemulţumiţi – ne spunem la revedere ş.a.m.d. 

Adică nu înţeleg cu ce ne încurcă să mai rămânem în această asociaţie 

încă un an de zile, fără să achităm această cotizaţie, să fie suspendată, va exista 

colaborarea, ne întâlnim anul viitor pe vremea aceasta şi decidem retragerea din 

asociaţie.  
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Există o ruptură atât de mare între municipalitate şi această asociaţie, 

încât să nu mai putem colabora un an de zile? 

Domnul viceprimar Şinghi George 

O remarcă: această reducere este oferită numai municipiului sau 

presupun că este oferită tuturor membrilor asociaţiei, pentru că şi dânşii au fost 

loviţi de această pandemie, nu? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă aţi fi adus această adresă la mapă, la material, v-aş fi putut 

răspunde! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, doamna preşedintă, în calitatea mea de membru în 

consiliul director, pentru că există şi un consiliu director şi tot prin hotărâre de 

Consiliu Local am fost desemnată să reprezint Consiliul Local şi U.A.T. Tulcea în 

acest consiliu director, pot să confirm că a existat comunicare, cel puţin pe e-mail 

şi se poate verifica, cel puţin pe adresa de e-mail a primarului Hogea, acum nu ştiu 

dacă a existat o comunicare mai departe către Biroul de cultură şi sport, relaţii 

externe, dar totodată nu-mi amintesc ca doamna Mucileanu să fi făcut vreodată 

vreo referire, vreun raport sau de orice manieră, încât să-mi spună mie, cel puţin, 

pentru că eram cumva comunicator cu această asociaţie, că nu este în regulă sau 

că nu suntem mulţumiţi, ori vrem să facem următorul lucru! 

Totodată, această cotizaţie a fost însoţită tot timpul de o factură şi de un 

raport de activitate şi are un CFP, pe care îl are atât Biroul de Sport, Cultură, cât 

şi Direcţia Economică. Deci bănuiesc că anul 2020 ne-a rupt de tot de această 

asociaţie şi nu este corect faţă de această asociaţie, pentru că chiar s-au străduit să 

facă lucrurile bune: a promovat şi Delta Dunării, a promovat şi Luncaviţa, a 

promovat şi Cerna, a promovat toate ansamblurile artistice – Casimcea, eu am 

participat la câteva acţiuni şi chiar sunt extraordinare, a promovat şi ansambluri 

artistice ale comunităţilor ruşilor lipoveni, turcilor şi tătarilor, adică nu s-a pus 

problema – chiar care  fac parte din municipiul Tulcea sau cel puţin structurile 

organizatorice sunt din raza municipiului Tulcea. 

De aceea, noi venim cu propunerea de a lua în considerare această ofertă 

din partea asociaţiei, mai cu seamă că am rezolvat problema banilor şi reducem 

cheltuielile şi credem că este în continuare oportun să rămânem în această 

asociaţie, aşa cum spune şi domnul consilier Ţiu, nu poate să ne facă rău, decât 

poate doar bine. 

 Iar o colaborare cu biroul nostru, cu domnul consilier Caraman cred că 

va fi una de promovare a oraşului şi nu numai.  

Şi încă un aspect, deşi nu-mi place să fac lucrul acesta pentru că persoana 

nu este de faţă, este foarte cunoscut dintre dumneavoastră, mai ales că mulţi aţi 

fost colegi cu domnul Hogea, că dumnealui chiar nu era deschis la nici un fel de 

astfel de evenimente. Chiar a fost o propunere din partea asociaţiei, eu personal 
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am venit în urma unei şedinţe a Consiliului director să facem „Borşul pescăresc” 

în municipiul Tulcea, evident răspunsul a fost nu categoric, că ce ne trebuie nouă 

lucrul acesta. 

Deci poate că şi din cauza unei conduceri care nu a fost tocmai inspirată, 

s-a ajuns la situaţia aceasta. 

Cred că nu putem să reproşăm nici de o parte şi nici de alta prea multe 

lucruri, pentru că nici unii şi nici alţii nu au fost foarte liberi să facă lucrul acesta 

şi mă refer aici la doamna Mucileanu. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Pentru că doamna Mucileanu a tot fost adusă în discuţie şi nu a reuşit   

să-şi spună punctul de vedere, îi dau cuvântul. 

Doamna Mucileanu Cristina – Biroul Sport, Cultură 

Mai întâi aş vrea să-i răspund doamnei consilier Luca şi domnului 

consilier Ţiu, este menţionat şi în raport, noi le-am solicitat din partea lor un 

raport, a existat un bilanţ, într-adevăr este o anexă privind apariţiile în media, noi 

nu am comentat, decizia noastră în mare parte este legată de acea taxă de 

promovare care până la sfârşitul anului trecut a fost de 72.409 lei şi am considerat 

că am putea să ne promovăm singuri, în măsura în care primim acei bani de la 

turiştii care se cazează în municipiu. 

 Noi ne-am făcut treaba din punctul nostru de vedere şi după cum v-am 

spus, noi am solicitat – şi dacă au existat într-adevăr adrese de solicitare despre 

care spune doamna, nu au ajuns la noi, pentru că nu ne-ar fi fost greu, am dat de 

atâtea ori materiale şi hotelurilor din Tulcea şi la diferite evenimente care au avut 

loc în Tulcea. Dacă le primeam, cu siguranţă nu ne-am fi opus acestui lucru şi am 

fi dat curs invitaţiilor. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, această asociere vă împiedică să faceţi acea 

promovare de care aţi vorbit? 

Doamna Mucileanu Cristina – Biroul Sport, Cultură 

Nu. Am considerat că nu este necesar să mai plătim această taxă. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Eu consider că s-au spus destule lucruri şi ar trebui să închidem 

dezbaterile pe tema acestui proiect de hotărâre.  

Urmează să-l supunem aprobării aşa cum a fost iniţiat, dacă doriţi avem 

vot uninominal sau  dacă aveţi altă opinie, vă rog! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Vă spunem de pe acum că grupul consilierilor P.S.D. va vota împotrivă şi 

în principal având în vedere că există acea solicitare de a rămâne în asociaţie cu 

suspendarea cotizaţiei, eu zic că e prematur şi ar trebui să mai aşteptăm un an, să 

vedem ce se întâmplă. 
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Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Juridic vorbind, nu am văzut nicio astfel de cerere la niciun material, 

grupul consilierilor P.N.L. categoric votează pentru proiectul de hotărâre aşa cum 

a fost iniţiat. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă există totuşi această adresă, n-aţi vrea să luaţi act de ea? 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Incă o dată, nu am văzut-o, nu pot să iau act de ea în timpul şedinţei. 

Cred că nu trebuie să discutăm mai mult decât am discutat. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dar de ce credeţi că nu trebuie să mai discutăm? 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Pentru că sunt preşedintele de şedinţă şi s-au spus destul de multe lucruri 

până la acest moment. Fiecare parte şi-a spus punctul de vedere, l-am înţeles, nici 

măcar eu, ca lider de grup P.N.L. nu am îndrăznit să intervin şi să spun ceea ce 

cred şi eu.... 

- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Eu totuşi vreau să ştiu dacă această hârtie există şi doar cineva din 

executiv poate să-mi confirme! Ori doamna Mucileanu, ori domnul viceprimar. 

Există sau nu există propunerea cu gratuitatea pe un an de zile? 

Există adresa respectivă, aţi primit-o? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Da! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

De unde ştiţi, sunteţi în executiv? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Există, doamna Mucileanu, o astfel de adresă? Sau nici pe aceasta n-aţi 

primit-o! 

Doamna Mucileanu Cristina – Biroul Sport, Cultură 

Nu este la mine. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Chiar dacă există, grupul consilierilor PNL îşi menţine punctul de vedere! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Şi chiar dacă nu există, grupul consilierilor PSD îşi menţine punctul de 

vedere! Trebuie să rămânem în această asociaţie!  

Dacă aveţi nevoie de bani, să le daţi pe contracte la firmele de 

apartamente înfiinţate cu câteva săptămâni în urmă, ca să promoveze partea de 

facebook a primarului, a site-ului primăriei ş.a.m.d. deşi avem aşa o competenţă în 

acest Birou de cultură şi relaţii externe, cred că atunci s-ar putea să regândim 

acest lucru!  
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Şi doamna preşedintă, cu tot respectul, vă preţuiesc foarte mult şi vă 

apreciez, cred că aţi avut o atitudine incorectă faţă de invitatul nostru, faţă de 

doamna Corina, pentru că aţi ridicat tonul la ea şi nu este normal! Mai ales în faţa 

unor invitaţi şi mai cu seamă faţă de noi, că suntem consilieri, cu tot respectul 

pentru rolul pe care îl aveţi în calitate de preşedinte! Deci pe mine mă deranjează 

lucrul acesta! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Iar dumneavoastră aţi avut un ton extraordinar de calm şi de seducător! 

Sunt preşedintă de şedinţă, am dat cuvântul tuturor, s-a discutat foarte mult pe 

acest subiect, mult mai mult decât este necesar... 

- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Din punctul nostru de vedere neargumentat! Nici măcar raportul 

domnului consilier nu îl avem la mapă! 

Răspunsul dumneavoastră din partea grupului PNL, categoric nu! Nici 

măcar nu aţi luat în considerare, în dezbatere propunerea asociaţiei! 

Domnul viceprimar Şinghi  George 

A fost un amendament la proiect, pe care să-l supuneţi la vot? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Eu nu v-am întrerupt, domnul Şinghi! Nu mă puteţi întrerupe, în primul 

rând că sunteţi bărbat şi nu puteţi să faceţi lucrul acesta! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Haideţi, nu mai faceţi poliţia şedinţei! Când veţi fi preşedinte, veţi face 

lucrul ăsta, doamna Luca Andaluzia, gata, v-am înţeles punctul de vedere! 

Preiau eu întrebarea colegului meu: aveţi un amendament la acest proiect 

de hotărâre? Vă rog să-l propuneţi! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

In această propunere noi vrem să schimbăm titlul privind renunţarea 

municipiului Tulcea la calitatea de membru asociat, să rămânem în continuare 

membru asociat, cu cotizaţia zero pe anul 2021. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Amendament? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Da, acesta este un amendament! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Nu este un amendament! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dar ce este, doamnă? 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Deci este: noi propunem să... Se modifică X, Y şi eu supun la vot. 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Da, deci propun în primul rând schimbarea titlului proiectului de hotărâre 

privind – aici scrie renunțarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea la calitatea de membru asociat în cadrul “Asociației de 

Management al Destinației Turistice Delta Dunării”, noi propunem să nu 

renunţăm. Deci proiectul de hotărâre trebuie să sune: prin continuarea asocierii 

Municipiului Tulcea… 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Vă dau un timp de 10 minute să vă consultaţi 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

... în calitate de membru asociat. Da? Iar la art.1... 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Bun, supun la vot primul amendament. 

Cine este pentru? 

Domnul viceprimar Simion Dragoş 

Mă scuzaţi, dar acesta nu este amendament! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Eu am procedat ca atare ca să nu mai... 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dumneavoastră m-aţi întrebat de amendament. Ca să fac un amendament, 

în primul rând trebuie să schimbăm titulatura. După care urmează... bun, atunci 

propun domnului iniţiator, domnului consilier Dragoş să retragă acest proiect. 

Poftim, acesta este amendamentul nostru! 

 Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Nu este un amendament, este o propunere! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Este o propunere, îmi cer scuze!  

Deci propunerea noastră şi rugămintea grupului consilierilor PSD este să 

retragem acest proiect, poate revizuim raportul şi avem posibilitatea să citim şi noi 

raportul domnului consilier Caraman, poate şi Asociaţia ne va pune la dispoziţie 

lucrurile care au fost reproşate sau invocate în această şedinţă şi putem să revenim 

şi atunci... 

Dacă doriţi, dacă nu – supuneţi la vot aşa cum este. Am venit doar cu o 

rugăminte! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Bun, deci dacă nu doriţi proiectul de hotărâre, nu puteţi face niciun 

amendament cu privire la cum trebuie să sune acest proiect de hotărâre. Pentru că 

proiectul este clar, că se renunţă! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

De aceea am venit cu rugămintea la domnul consilier, să retragă 

proiectul. Dacă doreşte. Dacă nu, supuneţi la vot şi... 
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Domnul viceprimar Simion Dragoş 

Doresc să mergem înainte şi să spunem proiectul la vot. Aşa cum am şi 

intrat în această asociaţie, tot aşa, în urma unui vot al Consiliului Local putem 

decide asupra continuării sau nu a acestei asocieri. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Am înţeles, mulţumesc, doamna preşedintă vă rog să supuneţi la vot 

proiectul! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Mulţumesc, supunem la vot proiectul de hotărâre uninominal. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală, 

delegat cu atribuţii ale secretarului general al municipiului Tulcea 

Cu 12 voturi „pentru” proiectul 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 Pentru 

7. Luca Andaluzia Impotrivă 

8. Marin Cezar George Impotrivă 

9. Mergeani Ana Elena Pentru 

10. Mocanu Laurenţiu Abţinere 

11. Motoc Octavian Pentru 

12. Pavel Viorica Pentru 

13. Porneală Sergiu Cristian Abţinere 

14. Sela Georgian Impotrivă 

15. Simion Dragoş Pentru 

16. Suhov Anca Impotrivă 

17 Şacu Stere Pentru 

18. Şinghi George Pentru 

19. Tiu Gabriel Dorin Impotrivă 
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Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

36. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/27.01.2011 privind 

înființarea Comisiei Locale de Ordine Publică Tulcea. 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

La comisia 5, voturi “pentru” două, două „împotrivă”, din aceleaşi 

considerente privind componenţa. 

Fac propunerea de a suplimenta şi aici cu un membru, îl propun pe domnul 

Marin Cezar. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Domnul director de la Poliţia Locală, aveţi ceva împotriva suplimentării 

comisiei cu încă un membru, în persoana domnului Marin Cezar? 

Domnul Grigore Alexandru – director Direcţia Poliţie Locală 

Domnul viceprimar Simion a iniţiat proiectul, eu nu am nimic împotrivă. 

Domnul viceprimar Simion Dragoş 

Nu am nimic împotrivă. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Mulţumesc! 

Supun la vot proiectul de hotărâre completat cu încă un membru, în 

persoana domnului Marin Cezar. 

Cine este pentru? 

Voturi împotrivă? 

Abţineri? 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost aprobat 

în forma modificată cu completarea adusă în timpul şedinţei. 

37. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea în Consiliul Administrativ al Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

Domana consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4  – aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

In comisia 5 au fost două voturi “pentru”, un vot împotrivă şi o abţinere. 

Au fost şi aici discuţii pe componenţa comisiei, se face şi aici o propunere, 

de fapt a Consiliului de Administraţie... 

 

20. Urse Liliana Pentru 

21. Vizauer Lavinia Impotrivă 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Nu, de fapt am considerat oportun ca din această comisie să facă parte şi 

un economist şi acum, cu tot respectul, aş vrea să-l întreb pe domnul Antrop 

Ciprian, dacă aveţi studii economice. 

Domnul consilier Antrop Ciprian 

Nu am, sunt inginer la bază, lucrez cu chestii economice, dar nu am studii 

de specialitate. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Am înţeles, ideea era să propunem totuşi un consilier care să aibă studii 

economice. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Cine se oferă? Sau aveţi şi o propunere? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Noi am avut o propunere în persoana domnului Ţiu Dorin Gabriel. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Şi eu sunt tot inginer! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Ştiu că sunteţi inginer, dar aţi fost preşedintele comisiei economice şi 

adevărul e că nu prea vă pot bate pe umăr prea mulţi consilieri economişti! 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Aveţi şi acordul nostru, domnul Antrop, scuzaţi-ne dacă s-a creat aşa o 

discuţie, grupul consilierilor P.S.D. îl propune pe domnul consilier Ţiu în această 

comisie. 

Dacă sunteţi de acord.  

Uurmează să supunem la vot proiectul aşa cum a fost modificat, în 

persoana domnului Ţiu. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Şi dacă îmi permiteţi, pentru domnul Antrop, am făcut această propunere şi 

pe considerentul obţinerii numărului de consilieri în comisie. Şi din acest motiv. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Deci cine este împotriva proiectului de hotărâre, cu modificarea persoanei 

domnului Antrop? 

Toată lumea este de acord! 

In unanimitate (cu 21 voturi „pentru”) proiectul de hotărâre a fost aprobat 

în forma modificată. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei cuprinzând 

reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tulcea 

pentru anul școlar 2020 – 2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 211/26.11.2020. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 
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Domana consilier Pavel Viorica 

Comisia nr. 4– aviz favorabil. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

 Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Dacă îmi  permiteţi, adineaori domnul Ciprian Antrop a fost eliberat dintr-o 

funcţie, haideţi să-i dăm funcţii, într-o altă hotărâre l-am avut pe domnul consilier 

Ştefan Caraman. A fost eliberat dumnealui, este acum domnul Ciprian Antrop şi  

propunem la unităţile de învăţământ: Şcoala gimnazială nr.12, Şcoala profesională 

„Danubius” Tulcea şi Palatul Copiilor Tulcea, domnul Ciprian Antrop să fie 

desemnat în locul domnului Ştefan Caraman. 

De asemenea, avem Centrul de excelenţă nou înfiinţat şi o propun pe 

doamna Claudia Alina Frandeş. 

Acestea ar fi propunerile. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă  

Mulţumesc! 

Proiectul de hotărâre ar trebui să fie modificat în acest sens. 

Supun la vot modificările propuse de iniţiator. 

Cine este pentru? 

Cu 21 voturi „pentru”  modificările propuse de iniţiator au fost aprobate. 

Supun la vot proiectul de hotărâre modificat. 

Cine este pentru? 

Cu 21 voturi „pentru”, proiectul a fost aprobat. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Doamna preşedintă, vă rog să-mi permiteţi o intervenţie, dacă este posibil. 

Aş vrea să o rog pe doamna Pavel – de data aceasta inspector general, să 

ne furnizeze câteva informaţii cu privire la câţi elevi sunt pe raza municipiului 

Tulcea şi câţi dintre aceştia au primit tablete. 

Vă întreb lucrul acesta pentru că avem solicitări din partea unor copii sau a 

unor părinţi, care ne cer sprijinul în achiziţionarea de tablete. 

Noi am vrea să ştim dacă toţi copiii au primit şi este doar un tertip de a mai 

primi o tabletă sau dacă urmează un program în care toţi elevii vor primi aceste 

tablete. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Cu drag vorbesc despre acest aspect, pentru că încă din toamna trecută am 

avut foarte mult de furcă cu tot ce înseamnă asigurarea începerii anului şcolar, dar 

acum vreau să vă spun că la nivelul municipiului Tulcea s-au asigurat tablete până 

acum prin două programe: „Şcoala de acasă”, pentru  elevii din mediile 

defavorizate, cu situaţie economică precară, „Şcoala în siguranţă”, un alt  proiect 
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prin care am asigurat şcolilor, în funcţie de solicitările dumnealor, vreau să vă 

spun că am avea un stoc chiar pentru elevii din municipiul Tulcea şi din judeţ, dar 

tot la nivelul municipiului Tulcea a fost un proiect, e adevărat că nu l-am dezbătut 

aici şi vă mulţumesc că mi-aţi dat posibilitatea de a vorbi, este Ordonanţa 144, prin 

care la nivelul municipiului Tulcea s-a creionat un proiect pe care noi l-am votat 

aici şi care este minunat la nivelul municipiului şi presupune dotarea şcolilor cu 

tablete pentru elevi, cu laptop-uri pentru cadre didactice, vreau să vă spun că prin 

proiect, proiectul este iniţiat de Primărie şi cu sprijinul I.S.J. şi în toate şcolile care 

şi-au dorit să intre în proiect, în toate clasele vor fi laptop-uri, camere web, table 

inteligente, video proiectoare, deci prin acest proiect şi doamne ajută să-l şi 

câştigăm, toate scolile vor primi aceste dotări, drept care nicio şcoală n-ar putea 

să mai ceară tablete, pentru că asigură finanţarea. Şi atunci finanţarea se asigură 

în afara de aceste proiecte şi prin donaţii, dar mai puţine la nivel de municipiu, mai 

multe în judeţ prin anumite ONG-uri şi alte proiecte. 

La momentul acesta nu ar trebui să existe copil din municipiul Tulcea care 

să nu fie cuprins într-un proiect: fie că va primi, fie că a primit. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Am înţeles! 

Deci cei care încă nu au primit, cum pot să-şi desfăşoare orele on-line sau 

care este termenul maxim pe care trebuie să-l aştepte pentru a intra în posesia unui 

astfel de aparat. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Proiectele se depun practic pe Ordonanţa 144 până la 1 februarie.  

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă  

Mulţumim! 

Dacă nu mai există alte discuţii, continuăm cu punctul nr.39, Proiect de 

hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr.209/26.11.2020 privind trecerea din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al Municipiului 

Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, a spaţiului cu  

suprafaţa de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Tulcea, Corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului 

nr.2, în vederea funcţionării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor al Municipiului Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1 5. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Şi comisia nr.5 are aviz favorabil, am înţeles despre ce este vorba, am 

discutat cu doamna director. 

Dacă există discuţii?  
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Dacă nu  discuţii, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre aşa 

cum a fost iniţiat. 

Cine este pentru? 

Cu 18  voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

     Situaţia votului: 

 

 

Doamna  consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Punctul 40, Diverse. La acest punct avem: 

- Informarea Serviciului Impozite şi Taxe privind punerea în aplicare a 

prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.199 din 26.11.2020 privind instituirea 

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 Lipsă de la vot 

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 Pentru 

17 Şacu Stere Pentru 

18. Şinghi George Pentru 

19. Tiu Gabriel Dorin Lipsă de la vot 

20. Urse Liliana Pentru 

21. Vizauer Lavinia Lipsă de la vot 
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unor măsuri fiscale în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.181/2020, 

constând în acordarea unor facilităţi la plata impozitului pe clădiri sau a taxei pe 

clădiri pentru contribuabilii din municipiul Tulcea şi a Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr.200 din 26.11.2020 privind instituirea unor măsuri 

fiscale în baza prevederilor art.XVII din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 

bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al 

Municipiului Tulcea nr.104920/GD/14.01.2021. 

Este ceea ce am votat mai devreme, prelungirea termenului care iniţial a 

fost până la 31 decembrie, ne-a făcut un material doamna director de la Serviciul 

Impozite şi Taxe, dacă ne puteţi face nişte precizări stricte pentru agenţii 

economici, una, două, trei, în privinţa acestei chestiuni care este de o importanţă 

reală pentru toţi agenţii economici. 

Doamna Grădinaru Daniela – şef Serviciu Impozite şi Taxe Locale 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.199/26.11.2020 s-a aprobat 

reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 15% pentru clădirile 

nerezidente aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru 

activitatea economică proprie sau date în folosinţă prin contract de închiriere sau 

alt tip de contract , dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi 

alertă, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi potrivit legii să-şi 

întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de 

urgenţă emis de Ministerul Economiei, prin care se certifică întreruperea parţială 

a activităţii economice. 

Prin Ordonanţa nr. 96/2020 s-a dispus prelungirea acestor măsuri, a 

acestor facilităţi, care se pot acorda începând cu 01 ianuarie 2021 până la 31 

martie 2021, astfel încât toţi contribuabilii, atât persoane fizice, cât şi persoane 

juridice care deţin obligaţii fiscale restante la data de 31 martie 2020 pot beneficia 

de această facilitate fiscală dacă îşi achită debitul restant la 31 martie 2020, plus 

creditul curent între 01.04.2020 şi respectiv data plăţii, deci n-aş putea să mă 

opresc  la 30.12.2020, aşa cum a fost în hotărârea anterioară, pentru că acum prin 

proiectul pe care l-aţi aprobat, ne-am dus până la 31 martie 2021, ceea ce 

înseamnă că la 31 martie 2021 ajunge la  scadenţă şi semestrul I din anul 2021 

privind plata taxelor şi impozitelor locale – impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, 

taxa de habitat, taxa pe mijoacele de transport, deci şi acestea. 

Repet: cine îşi achită debitul restant la 31 martie 2020, plus debitul curent 

intervenit de la 01 aprilie 2020 până la data plăţii, 31 martie 2021 şi majorările de 

întârziere calculate între 01 aprilie 2020 şi respectiv data plăţii – azi sau 31 martie 

2021, beneficiază de acordarea acestei facilităţi, respectiv de scutirea majorărilor 

de întârziere existente la 31 martie 2020. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Mulţumim! Dacă există din partea domnilor consilieri întrebări. 
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Dacă nu sunt, avem al doilea material, Adresa Curţii de Conturi a 

României/Camera de Conturi Tulcea înregistrată la Primăria Municipiului Tulcea 

cu nr.2012/18.01.2021. 

Dacă există discuţii din partea domnilor consilieri vizavi de acest 

material. 

Nu sunt. 

Al treilea material, Informare către Consiliul Local al Municipiului 

Tulcea în privinţa audienţei din 22.01.20231 susţinută la sediul USR Tulcea de 

către consilierul local Haliţ Tatiana. 

Deci ne-aţi informat cu privire la această chestiune, dacă există discuţii 

sau întrebări ale domnilor consilieri. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana  

Eu vreau să mai intervin puţin, sper că colegii, indiferent din ce partid 

sunt, au citit-o, au reuşit să o vadă, ce voiam eu să susţin aici este faptul că 

întâlniri cu tinerii tulceni am avut şi eu cu echipa mea, cu colegi ai Alianţei USR 

PLUS, a avut şi domnul primar şi chiar ne-a şi spus în cadrul unei şedinţe şi a 

promis tinerilor că se va realiza acest proiect, un Skate Parc pe care îl doresc 

tinerii tulceni. 

Eu am fost rugată, într-o audienţă, a venit o echipă care  i-au reprezentat 

pe tinerii cu care şi eu am vorbit în campania electorală, la locale, în Piaţa Civică, 

de mai multe ori şi sper ca împreună cu domnul primar chiar să reuşim să facem 

acest lucru. Tocmai de aceea în încheierea informării mele am spus că susţin şi 

solicit iniţierea unui asemenea proiect pentru tinerii tulceni din partea Primăriei 

Tulcea şi începerea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind aprobarea 

studiului de fezabilitate aferent obiectului de investiţii Skate Parc. 

 Eu am menţionat în informare, în incinta parcului Victoria, pentru că aşa 

am avut eu discuţiile. Ulterior, domnul George Şinghi mi-a spus că se are în vedere 

un asemenea proiect şi chiar doresc să spuneţi câteva cuvinte în acest sens şi în 

felul acesta să avem susţinerea  consilierilor pentru un proiect de acest gen. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Discuţiile au fost şi cu domnul primar în campania electorală, proiectul a 

fost iniţiat, se va afla în bugetul acestui an. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Mai sunt alte probleme la acest punct? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Acum nu ştiu cui să mă adresez, dar poate unuia dintre cei doi 

viceprimari, nu ştiu cine răspunde de Direcţia de Urbanism. Conform 

organigramei domnul Şinghi. OK. 
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Am câteva sesizări de la diverşi beneficiari ai unor acte de reglementare 

privind certificatul de urbanism sau autorizaţii şi cu semnalarea următorului 

aspect: că a apărut pe certificatul de urbanism – şi vreau să-l întreb şi pe domnul 

director Iusuf privind acest lucru, a mai apărut o semnătură pe certificatul de 

urbanism privind o viză a unui consultant Ovidiu Cristian Cordoneanu şi aş vrea în 

primul rând să întrebăm care este temeiul legal de a apărut încă această viză şi ce 

este cu acest consultant. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Este o viză, dar în acelaşi timp, dacă aţi observat, semnătura nu este 

prezentă la fiecare certificat de urbanism sau autorizaţie, ea nefiind obligatorie. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Aş vrea să ştiu care este relaţia contractuală sau cum s-a ajuns, având un 

arhitect şef şi un arhitect şi o direcţie, să cerem o consultare a unei terţe persoane! 

Bănuiesc că există un contract. Nici nu ştiu ce calitate are, este arhitect sau... aici 

nu scrie ce este. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Există un contract, sunt publice şi referinţele şi CV-ul domnului 

Cordoneanu,  probabil ştiţi, fiind în executivul mandatului trecut, situaţia  

urbanismului în municipiu  nu este tocmai una foarte roz, reglementările sunt 

foarte vechi, chiar expirate unele, în orice caz nu sunt de actualitate, vechea 

administraţie a întârziat sau a amânat nejustificat aprobarea unui nou plan 

urbanistic general, lucru care îngreunează în acest moment toate actele de 

urbanism şi de autorizaţii de construire, dorim cu ajutorul acestui consultant să 

deblocăm situaţia actuală şi să demarăm realizarea unui nou plan urbanistic 

general. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Deci, domnul viceprimar, există un contract cu această persoană, care 

este arhitect înţeleg? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Este urbanist. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Deci este un urbanist, nu este un arhitect, care îşi pune o viză pe un 

certificat de urbanism, care până la urmă este un act de informare, acum 

rugămintea mea este, domnul director, vă rog să-mi explicaţi juridic cum se poate 

să apară o astfel de semnătură, pe un astfel de act. Mulţumesc! 
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Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală 

Pentru a fi bine înţeleşi, nu este o viză, domnul Cordoneanu are un rol în 

mecanismul intern al primăriei. Deci semnătura dânsului nu este opozabilă faţă de 

solicitantul oricărui act de urbanism. Este pur şi simplu un consultant pentru cei 

care semnează, mai puţin secretarul general. 

Datoria noastră este de a da lucrurile strict legal. Iar eu mă gândesc că 

datoria domnului Cordoneanu este de a crea o încredere în zona superioară. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Adică domnul Cordoneanu este consultantul domnului primar sau este 

consultantul Direcţiei de Urbanism, că atunci avem o problemă cu direcţia, este un 

om în plus. 

Domnul Iusuf Leventh – director Direcţia Administraţie Publică Locală 

Nu aş putea să vă dau detalii în acest sens. V-am spus numai că semnătura 

domnului nu este decât de uz intern. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

De uz intern, dar apare pe acte – eu am primit un astfel de certificat de 

urbanism şi ... ok, am pus o întrebare, am fost rugată de anumiţi proiectanţi şi de 

beneficiarii unor astfel de acte şi n-am ştiut ce să le spun, sincer, ce reprezintă 

văzutul acesta şi cine este Ovidiu Cordoneanu. Vă mulţumesc, mulţumesc doamna 

preşedinte! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina – preşedintă de şedinţă 

Dacă s-au încheiat dezbaterile şi discuţiile pe orice temă, vă mulţumesc 

pentru prezenţă, să aveţi o zi bună, sănătate. 
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