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ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

 

 

 

 
 
 
  
                                 PROCES-VERBAL 

 

Incheiat astăzi, 10 februarie 2021, ora 13,00 în  şedinţă  

extraordinară  publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul 

Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Ştefan Ilie, primarul 

municipiului Tulcea, în baza dispoziţiilor art. 133, alin. (2) lit. a), art. 134, 

alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 138, alin. (1), art. 155, art. 196, alin. 

(1) lit. b),  art. 197,  alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de Urgență a 
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152/05 februarie 2021 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul 

oficial al Primăriei Municipiului Tulcea. 

Sunt prezenţi 19 consilieri locali (din totalul de 21 consilieri locali 

în funcţie). 

Lipsesc motivat doamnele consiliere Mergeani Ana Elena şi Urse 

Liliana. 

La şedinţă participă domnul Ştefan Ilie, primar al municipiului 

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

consilieri şi viceprimari ai municipiului Tulcea, domnul Leventh Iusuf, 

secretarul general al municipiului Tulcea, domnul Nicolae Bibu, 

administratorul public al municipiului Tulcea, invitaţi în legătură cu 

ordinea de zi, reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

Bună-ziua! Vă mulţumesc pentru că sunteţi atât de numeroşi la o 

şedinţă extraordinară! 
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Având în vedere că mandatul preşedintelui de şedinţă s-a încheiat, 

am să vă rog propuneri pentru viitorul preşedinte de şedinţe, pe o perioadă 

de trei luni. 

Domnul consilier Ciureanu Constantin 

Din partea grupului PNL îl propun pe domnul consilier Şacu 

Stere. 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

Sunt şi alte propuneri? 

Supun la vot propunerea pentru preşedintele de şedinţă. 

Cine este pentru? 

In unanimitate (cu 19 voturi „pentru”) domnul consilier Şacu 

Stere a fost ales preşedinte de şedinţe pe o perioadă de trei luni. 

Domnule preşedinte, vă rog să preluaţi conducerea şedinţei. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

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

bine aţi venit! 

Fiind prezenţi 19 consilieri locali din 21, şedinţa poate începe. 

Avem pe ordinea de zi 6 proiecte de hotărâri. 

Vă supun votului ordinea de zi în forma prezentată de executiv. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi „pentru” ordinea de zi a fost aprobată. 

- Ordinea de zi aprobată este următoarea: 

1. Alegerea președintelui de ședință. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenții pentru proiectul de investiții «MODERNIZAREA 

SEDIULUI POLIȚIEI LOCALE TULCEA PRIN EFICIENTIZARE 

ENERGETICĂ» și a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenții pentru proiectul de investiții «MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII CORESPUNZATOARE GRĂDINIȚEI CU 

PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN 

EFICIENTIZARE ENERGETICĂ» și a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare 

a lucrărilor de intervenții pentru proiectul de investiții „REABILITARE 

ENERGETICĂ CLĂDIRE LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU” și 

a indicatorilor tehnico-economici. 
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- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării aferente 

proiectului „Creșterea competențelor prin stagii de practică inovative”, ID 

135004,  contractat în parteneriat de Liceul Tehnologic „Brad Segal” 

Tulcea în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU)  

2014-2020, Axa prioritară AP 6 „Educatie și competenţe”, Prioritatea de 

investiție P1.10.iv „Îmbunătăţirea utilității sistemelor de educaţie și 

formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă și 

consolidarea sistemelor de educaţie și formare profesională și a calităţii 

lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, adaptarea 

programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare 

bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare dual și de ucenicie” 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării  aferente 

proiectului „Creșterea competențelor prin stagii de practică inovative”, ID 

135004, contractat de Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa 

prioritară AP 6 „Educatie și competenţe”, Prioritatea de investiție 

P1.10.iv „Îmbunătăţirea utilității sistemelor de educaţie și formare pentru 

piața muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă și consolidarea 

sistemelor de educaţie și formare profesională și a calităţii lor, inclusiv 

prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, adaptarea programelor 

de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe 

muncă, inclusiv sisteme de învăţare dual și de ucenicie”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Primul punct al ordinii de zi, a fost parcurs. 

Punctul nr.2, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 

de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul de investiții 

«MODERNIZAREA SEDIULUI POLIȚIEI LOCALE TULCEA PRIN 

EFICIENTIZARE ENERGETICĂ» și a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Sunt sesizate în fond comisiile de specialitate nr.1, 2, 3 şi 5. 
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 
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Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă sunt discuţii privind proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, sunt discuţii – avizul este favorabil, vrem să ştim dacă facem sau 

nu un amendament, în sensul dacă vorbim de o documentaţie de avizare de un 

DALI nou sau este de fapt o actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai 

DALI-ului aprobat prin hotărârea anterioară. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Este o actualizare, proiectul a fost respins iniţial. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Deci e doar o actualizare. 

Intrebarea este justificată, pentru că şi proiectul ar trebui să fie de 

maniera actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţie aprobată prin HCL ş.a.m.d.  

Mă gândesc - e posibil aşa cum sună ca fiind un DALI nou pe care îl 

aprobăm, anumiţi avizatori să vă ceară din nou avizele şi nu cred că ne dorim 

lucrul acesta, să stăm iarăşi pe la avizatori. 

Doamna Voicu Daniela – Direcţia de Management Proiecte cu 

Finanţare Nerambursabilă 

S-au obţinut avizele de la avizatori, noile avize, pentru că acelea erau 

expirate. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Deci practic este alt proiect. 

Doamna Voicu Daniela – Direcţia de Management Proiecte cu 

Finanţare Nerambursabilă 

Nu este alt proiect, soluţia tehnică este aceeaşi, doar s-au actualizat 

preţurile. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Este o actualizare a indicatorilor tehnico-economici de fapt! Şi avize  

n-aţi obţinut pe această variantă? 

Doamna Voicu Daniela – Direcţia de Management Proiecte cu 

Finanţare Nerambursabilă 

Ba da! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Deci de la toţi avizatorii. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Atunci este altă documentaţie. 
Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Ok, este altă documentaţie. 
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Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Eu cred că toate trei ar trebui discutate pe larg, pentru că în cazul de 

faţă, la Poliţia Locală este a treia hotărâre pe care o dăm. Am dat o dată 

Hotărârea 176/2019, apoi 174/2020, aceasta este a treia. De fiecare dată 

valorile sunt diferite. 

In expunerea dumneavoastră de motive nu ne spuneţi de ce a fost dat 

avizul nefavorabil pe 20.11. 2020, dar prin comparaţie, la Grădiniţa 12  scrieţi 

dumneavoastră acolo că avizul negativ s-a datorat netransmiterii avizului 

obligatoriu de la Direcţia Judeţeană de Cultură, iar la George Georgescu ne 

spuneţi că avizul este nefavorabil pentru netransmiterea expertizei tehnice a 

clădirilor, netransmiterea auditului energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi 

energetică a clădirii, certificatul de performanţă energetică. 

Acum, revenind un pic la Poliţia Locală, să nu ne bulversăm, deci în 

cazul acesta dumneavoastră nu aţi spus un anumit motiv. Totuşi, de ce a fost 

refuzat proiectul? 

Doamna Voicu Daniela – Direcţia de Management Proiecte cu 

Finanţare Nerambursabilă 

Pentru că indicatorii din cererea de finanţare nu coincideau cu 

indicatorii – a fost o greşeală de scriere. 
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Oricum, am spus că este cea de a treia hotărâre de Consiliu Local, 

în cazul de faţă sunt valori diferite, să sperăm că asta este valoarea 

corectă şi sperăm ca acum pe ultima sută de metri să reuşim să prindem 

finanţarea, dar dacă dumneavoastră ştiţi că la fel ca şi la celelalte două 

este vreun aviz pe care nu l-aţi prezentat acolo, este altă discuţie. 

Şi revenind la greşelile materiale de care spuneaţi, la toate cele 

trei proiecte despre care vorbeam şi care la următoarele două puncte vor fi 

prezentate, firma  proiectantă este S.C. NOVART ENGINEERING S.R.L., 

iar dacă vă uitaţi, o să constataţi că este un proiect şi pe trei sferturi copy 

paste la toate cele trei, adică din punctul meu de vedere este plin de 

greşeli. Adică  e trecut acolo Parcul Albatros, vă spun că a trebuit să caut, 

să văd unde este parcul ăsta Albatros, mai sunt trecute acolo nişte 

tâmpenii, teatrul Jean Bart care s-a deschis proaspăt, acum, în 2008, adică 

probabil că cineva din executiv ar trebui să mai dea materialele acestea 

înapoi, pentru că dacă ei scriu tâmpeniile astea peste tot, or fi greşit şi la 

calcule, normal că vi l-a dat înapoi. Acum sunteţi pe ultima sută de metri, 

14 este duminică, astăzi este miercuri, mai avem două zile să-l depuneţi!  

Acum, eu nu am înţeles din documentaţie, avizele care la cele două 

puncte următoare, v-am mai spus, sunt mai multe avize sau mai multe 

documente care au fost reproşate că nu au fost prezentate. Era datoria 
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executivului Primăriei sau era datoria tot a Novart-ului să le depună? A 

Novart-ului deci! 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Inseamnă că nu aţi văzut că aceste proiecte sunt începute din 

2018, când în executiv cred că aveaţi reprezentanţi şi este interesant că le 

vedeţi acum, pe ultima sută de metri şi că nu le-aţi observat la începuturi. 

Acum avem un termen limită, într-adevăr, proiectele sunt departe de a fi 

perfecte. Incercăm să salvăm ce se mai poate din ele! Proiectele – poate vi 

s-a explicat la comisie, poate nu, proiectele au fost gândite destul de prost 

de la început. Incercăm să le salvăm, încercăm să obţinem finanţarea şi să 

trecem la execuţie. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dacă eu aş  vota împotrivă, probabil că toată lumea ar zice: uite, 

cineva nu doreşte fonduri europene la Poliţia Locală, la grădiniţă, la 

Liceul George Georgescu! Exact pe acelaşi considerent s-a votat de fiecare 

dată - din octombrie încoace de când participaţi, aţi văzut că pe zona asta 

de fonduri europene se merge un pic pe repede înainte. Se consideră că cei 

care fac proiectul ar trebui să fie mai capabili decât noi. 

Probabil doar domnul Motoc ar putea să se uite de adevăratelea 

prin tot ce este aici, acum să ştiţi că m-am uitat foarte, foarte atent, am 

profitat şi de faptul că am primit de vineri materialele şi în weekend m-am 

uitat foarte atent pe fiecare din cele 94 de pagini, pentru că eram deosebit 

de curios de ce să refuze un proiect care de altfel ar fi trebuit să fie bun! 

In acelaşi timp, dacă dumneavoastră astăzi vi-l asumaţi ca şi 

iniţiator, cred că nu sunteţi în situaţia mea, care l-am votat acum doi ani 

într-o altă formă, îl votez şi acum. Dumneavoastră vi-l asumaţi în forma 

asta, dacă nu vi-l asumaţi, nu vi-l mai lansaţi!  

Toată lumea şi-ar dori să se facă pe fonduri europene şi Grădiniţa 

şi Liceul, asta este cert, nu cred că cineva din oraşul ăsta nu-şi doreşte! 

Dar în acelaşi timp constatăm chestiile astea şi sper - nu ştiu, Novart ăsta 

măcar primeşte un  raport de neconformitate sau şi la următoarele licitaţii 

tot Novart va fi! 

Vedeţi că e puţin neclar, eu de exemplu n-am prea înţeles dacă 

avizul acesta obligatoriu de la Direcţia de Cultură, care exista la 

Grădiniţa 12 trebuia să-l obţină Primăria sau Novart! Dar sper că acum 

va fi, nu se va ajunge vineri cu proiectul şi va lipsi iar avizul de la Direcţia 

de Cultură. Atât am avut de spus! 
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Doamna consilier Suhov Anca 

Aşa cum a spus doamna în şedinţă adineaori, dânsa a fost şi la 

comisie, aceste documentaţii, aşa ni s-a prezentat situaţia, sunt cu avizele 

luate de la zero. De aceea am fost surprinsă că la pagina 102 se vorbeşte 

despre certificatul de urbanism din 2018. Până la urmă s-au refăcut sau nu 

s-au refăcut avizele? 
Doamna Voicu Daniela – Direcţia de Management Proiecte cu 

Finanţare Nerambursabilă 

S-au refăcut avizele. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Şi certificatul din 2018 este expirat. S-a refăcut certificatul? Deci 

s-a făcut  prelungire de certificat de urbanism. 
Doamna Voicu Daniela – Direcţia de Management Proiecte cu 

Finanţare Nerambursabilă 

Da, acel certificat a avut şi o erată, aşa cum v-am spus şi în 

comisie şi prin erata la certificatul de urbanism s-au cerut avize în plus. 

Ăsta este motivul... 

Doamna consilier Suhov Anca 

Adică v-aţi apucat în loc să cereţi un nou certificat curat, să 

prelungiţi acel certificat cu erată, care ştim cu toţii că nu era legal? 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Doamna consilier, nu au relevanţă comentariile acestea, important 

este să facem proiectul cum trebuie, ca să nu mai fie respins, asta este 

important! Poate s-a greşit, sunt nişte greşeli materiale, eu ştiu, astea se 

repară, se refac şi... 

Doamna consilier Suhov Anca 
Despre asta este vorba, să-l facem cum trebuie! 

Eu sper că este o greşeală materială faptul că se vorbeşte de 

certificatul de urbanism din 2018, care era tocmai acela cu erata! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu am apreciat foarte mult ce a spus domnul Ţiu şi mă bucur foarte 

mult, domnul consilier, că vă aplecaţi în detaliu asupra proiectelor de consiliu 

şi am observat şi la alte proiecte pe care le-am dezbătut şi aşa trebuie să facă 

fiecare consilier local şi cred că facem cu toţii, aceste proiecte au fost gândite 

de la început – poate intenţia a fost bună, dar soluţiile pe care Primăria le-a 

avut de-a lungul timpului au fost defectuoase. 

De asemenea, au fost preluate din baza pe care iniţial ADI ITI a 

organizat-o la început, când a făcut nişte DALI-uri şi nişte studii, ca să le ofere 

primăriilor odată cu înfiinţarea acestei entităţi, pentru a sprijini primăriile cu 

studii. Marea majoritate a acestor studii au fost făcute greşit. 



 8 

Marea majoritate a primăriilor care au beneficiat de aceste studii, le-

au modificat încă de la început. Primăria Municipiului Tulcea  nu a făcut acest 

lucru, ba mai mult le-a completat de fiecare dată în mod greşit, pentru că 

structura de management împreună cu autoritatea locală nu au analizat cât ar fi 

trebuit de bine aceste proiecte, pe care în alte localităţi, primăriile inclusiv  din 

mediul rural le-au analizat mult mai bine. 

Este ultima dată când le depunem, pentru că nu mai avem altă 

posibilitate, dar asta nu înseamnă că vom obţine neaparat finanţarea!  Noi ne 

dorim să obţinem finanţarea. 

Bineînţeles că unul dintre principalii vinovaţi poate fi şi această 

societate, care de-a lungul timpului a căştigat foarte multe proiecte la Primăria 

Municipiului, dar de fiecare dată Primăria a avut o relaţie defectuoasă cu ea, 

de la schimbul de documente – până la calitatea documentelor şi bineînţeles că 

am solicitat un studiu, o analiză a acestei colaborări pentru că la final vom 

vedea cum au fost duse la îndeplinire şi plătite de-a lungul timpului toate aceste 

contracte cu această firmă. 

Aveţi toată susţinerea mea, pentru că şi eu sunt de acord şi am iniţiat 

acest lucru, ca tot istoricul – nu doar cu această firmă, ci şi cu altele care au 

trimis către Primăria municipiului nişte materiale care nu erau calitative aşa 

cum şi le-ar fi dorit Primăria, să fie analizate şi să vedem dacă pot fi traşi la 

răspundere, recuperate sumele sau alte soluţii pe care autoritatea sau eventual 

alte organisme le pot aduce. 

Cert este că încercăm să salvăm nişte bani pe care Primăria i-a dat şi, 

bineînţeles, suntem într-un fel - la fel ca şi dumneavoastră receptivi aşteptărilor 

pe care fiecare şcoală din acest proiect sau fiecare instituţie ce face parte din 

proiectele pe care le depunem au aşteptări, doresc obţinerea fondurilor şi 

realizarea investiţiilor, aşa cum şi noi dorim. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Mulţumim, domnul primar, mulţumesc, stimaţi colegi, dacă mai doreşte 

cineva să intervină? 

Domnul consilier Motoc Octavian 

Pentru că mi s-a pomenit numele şi pentru că din toate astea, tot ce s-a 

întâmplat cu aceste proiecte ar trebui să avem ceva de învăţat, eu zic că am 

putea să punctăm trei-patru lucruri pe care ar trebui să le avem în atenţie, ca 

asemenea lucruri să nu se mai întâmple. 

Primul: eu nu am mai auzit până acum de erată la certificat de 

urbanism! E o greşeală să dai erată la certificat de urbanism şi să nu emiţi 

certificat nou, care până la urmă este un document de informare. Deci poţi să 

emiţi un alt certificat. 

A doua chestiune: eu înţeleg că a lucrat o firmă de consultanţă, dar 

înainte de a se trimite acel proiect la finanţare, cineva trebuie să fie filtru şi să 
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vadă: sunt toate documentele din lista detaliată a documentelor care se verifică 

administrativ şi pe conformitate? 

Acest om sau aceşti oameni trebuie să fie din aparatul propriu şi chiar 

dacă lucrează cu o firmă de consultanţă, verificarea trebuie să se întâmple aici, 

la nivelul Consiliului Local, deci nu lăsăm totul pe o firmă de consultanţă care 

se pricepe sau nu, ci trebuie noi să fim ultimul filtru înainte ca aceste proiecte 

să plece către finanţator, pentru că vrem să ne maximizăm şansele de a fi 

finanţate acele proiecte. 

A treia chestiune: trebuie să avem grijă ca atunci când încheiem 

contracte cu consultanţă, cel puţin în privinţa întocmirii cererii de finanţare şi a 

ataşării documentelor care sunt strict necesare conform listei date de finanţator, 

să aibă o răspundere directă, inclusiv prin penalizare în condiţiile în care nu se 

întâmplă acest lucru. Deci nu au ataşat documentele respective! 

Dacă nu învăţăm din asta şi nu continuăm să lucrăm într-un alt mod 

decât s-a lucrat până acum, o să le trimitem la finanţator de zeci de ori. 

Norocul nostru acum a fost că am putut să mai depunem încă o dată şi 

încă o dată pe aceeaşi linie, dar de obicei nu prea mai poţi să-l mai depui sau în 

momentul în care îl mai depui este prea  târziu! 

Eu cred că astea sunt lucrurile pe care ar trebui să le învăţăm din ceea 

ce s-a întâmplat în aceste proiecte. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc, domnule consilier! Aici este vorba probabil şi de Direcţia 

de Management Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă, pentru că dumnealor 

sunt compartimentul de specialitate şi trebuiau să fie mult mai atenţi în  

întocmirea acestor documente. 

Mai sunt comentarii? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, într-adevăr Primăria 

Municipiului Tulcea a preluat aceste DALI-uri de la Consiliul Judeţean, dacă 

nu mă înşel şi ele au fost supuse actualizării aşa cum  s-a întâmplat la mai multe 

proiecte. 

Eu am o nelămurire, doamnă şi aş vrea să fim atenţi tocmai pentru a 

nu ne găsi din nou în situaţia de a ne fi respins proiectul pe greşeala noastră, a 

Consiliului care a votat cum a votat, a executivului care a întocmit 

documentaţia cum a întocmit-o. 

Deci actualizarea aceasta este din 25.01.2021, citesc eu aici. Este 

corect? Inseamnă că toate avizele pe care dumneavoastră le-aţi obţinut sunt 

după data de 25.01.2021. 

Doamna Voicu Daniela – Direcţia de Management Proiecte cu 

Finanţare Nerambursabilă 

Actualizarea aşa cum am spus, nu vizează soluţia tehnică. Pe 25 

ianuarie ni s-a predat DALI-ul. Deci înainte de a depune DALI-ul, el are  
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obligaţia  să înainteze o documentaţie pentru obţinerea avizelor 

aferente certificatului de urbanism. Lucrurile s-au întâmplat anterior datei 

de 25 ianuarie. 

De ce s-a menţinut acelaşi certificat de urbanism: pentru că prin 

certificatul de urbanism din 2018 cu erată s-a cerut aviz de la Ministerul 

Culturii. Ştiţi că un aviz de la Direcţia de Cultură nu se poate obţine într-o 

lună de zile. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Si câtă prelungire a obţinut acest certificat de urbanism? Pe un an 

sau pe doi? 
Doamna Voicu Daniela – Direcţia de Management Proiecte cu 

Finanţare Nerambursabilă 

Pe doi. Certificatul de urbanism este valabil. 
Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc! 

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

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.3, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 

de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul de investiții 

«MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZATOARE 

GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL 

TULCEA PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICĂ» și a indicatorilor 

tehnico-economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Sunt sesizate în fond comisiile de specialitate nr.1, 2, 3 şi 5. 
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Mulţumesc, dacă sunt comentarii. 
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Şi aici trebuie să se întâmple tot o actualizare a indicatorilor 

economici. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Lipsea avizul de la Direcţia Judeţeană de Cultură. Acum măcar îl 

avem? 
Doamna Voicu Daniela – Direcţia de Management Proiecte cu 

Finanţare Nerambursabilă 

Da. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Mai sunt comentarii? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

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

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 

proiectul de investiții „REABILITARE ENERGETICĂ CLĂDIRE LICEUL 

DE ARTE GEORGE GEORGESCU” și a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Sunt sesizate în fond comisiile de specialitate nr.1, 2, 3 şi 5. 
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă sunt comentarii, discuţii privind proiectul de hotărâre. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.5, Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării 

aferente proiectului „Creșterea competențelor prin stagii de practică 
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inovative”, ID 135004,  contractat în parteneriat de Liceul Tehnologic 

„Brad Segal” Tulcea în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

(POCU) 2014-2020, Axa prioritară AP 6 „Educatie și competenţe”, 

Prioritatea de investiție P1.10.iv „Îmbunătăţirea utilității sistemelor de 

educaţie și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educaţie 

la muncă și consolidarea sistemelor de educaţie și formare profesională și 

a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, 

adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme 

de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare dual și de 

ucenicie” 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Sunt sesizate în fond comisiile de specialitate nr.1,  3, 4  şi 5. 
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

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 Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă sunt discuţii la acest proiect? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Nu ştiu dacă este vorba despre proiectul pe care l-am mai discutat în 

octombrie aici, vizavi de Liceul Henri Coandă, când a fost şi doamna director 

sau este alt proiect. 

Din documentaţie nu văd că ar fi o rectificare, deci înţeleg că e un 

proiect complet nou, nu are legătură cu celelalte. Am văzut că pentru ambele 

licee este exact acelaşi proiect, sunt exact aceleaşi sume, întrebarea era: în 

material se spune că este vorba de 102 elevi grup ţintă. Sunt 102 elevi per liceu 

ori sunt 102 elevi pe ramură? Pentru că tot materialul face referire – e  în 

proiect acolo fundaţia respectivă, care face legătura cu cele două licee. Ei vin 

cu un milion două sute, partea liceelor – un milion, noi finanţăm 2% pentru 

ambele entităţi. Bun, dar în material spune grupul ţintă 102 elevi. 102 elevi 

pentru tot proiectul, ambele licee, adică 51 per liceu sau 102 elevi per liceu. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

102 elevi pe tot proiectul. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă sunt comentarii, discuţii privind proiectul de hotărâre. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 
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Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

   Cu 18 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.  

- Doamna consilier Frandeş Claudia Alina nu a fost în sala de 

şedinţe în momentul votului. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.6, Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării  

aferente proiectului „Creșterea competențelor prin stagii de practică 

inovative”, ID 135004, contractat de Liceul Tehnologic „Henri Coandă” 

Tulcea în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-

2020, Axa prioritară AP 6 „Educatie și competenţe”, Prioritatea de 

investiție P1.10.iv „Îmbunătăţirea utilității sistemelor de educaţie și 

formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă și 

consolidarea sistemelor de educaţie și formare profesională și a calităţii 

lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competenţelor, adaptarea 

programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare 

bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învăţare dual și de ucenicie”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Sunt sesizate în fond comisiile de specialitate nr.1, 3, 4  şi 5. 
Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

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 Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă sunt comentarii. 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Stimaţi colegi, am finalizat ordinea de zi. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Pentru că s-a vorbit doar despre proiecte în această şedinţă şi 

pentru că aţi solicitat întrebări, aş vrea să o prezint eu pe doamna Daniela 

Voicu, care este noua noastră colegă şi coordonatoare a echipei Direcţiei 

de Management Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi să 

apreciez faptul că am observat o creştere a nivelului muncii în cadrul 

acestei direcţii şi în timpul orelor de program şi în weekend, vă doresc 
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succes în activitatea care urmează, pentru că abordăm mult mai multe 

programe şi proiecte în exerciţiul financiar care acum începe şi la care 

toată lumea porneşte învăţând din mers şi sper să avem rezultate pozitive, 

nu doar pe aceste proiecte pe care le-am readus, tot la cererea noastră, 

prin care s-a solicitat prelungirea termenului, pentru a nu le pierde 

definitiv, ci mai ales la următoarele care vor veni. 

Şi colegii consilieri pot oricând obţine informaţii de la doamna 

Voicu sau de la alţi colegi din cadrul Direcţiei de Management. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc, domnule primar!  

Şi eu, doamna Voicu, vă doresc succes, este un departament, o 

direcţie grea dar importantă pentru primărie, pentru municipiu şi poate 

vom avea rezultate în mandatul  acesta 2020-2024. 

Mulţumesc mult, închidem şedinţa, vă mulţumesc pentru 

participare! 

O zi frumoasă să aveţi! 
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