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ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

  

 

 

                             PROCES-VERBAL 

 

Incheiat astăzi, 24 martie 2021, ora 14,00 în  şedinţă  extraordinară  

convocată de îndată 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. (4) şi art. 138, alin. (1), art. 155, art. 196, alin. (1) lit. 

b),  art. 197,  alin. (4) și art. 198  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziţia nr. 323/23 martie 2021 

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

Tulcea. 

Sunt prezenţi 17 consilieri locali (din totalul de 21 consilieri locali în 

funcţie). 

Lipsesc domnii consilieri: Drăniceanu Daniel, Frandeş Claudia Alina 

Luca Andaluzia, Sela Georgian. 

La şedinţă participă domnii Simion Dragoş şi Şinghi George, în 

dubla calitate de consilieri şi viceprimari ai municipiului Tulcea, domnul 

Iusuf Leventh, secretar general al municipiului Tulcea, domnul Bibu Nicolae, 

administratorul public al municipiului Tulcea, domnul Vasilescu Bogdan, 

director adjunct Direcţia Intreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Bună-ziua, dacă îmi permiteţi, este o introducere la şedinţa de astăzi 

extraordinară de îndată, pentru că datorită condiţiilor medicale, astăzi ne-am 

întâlnit pentru a stabili un viitor punct de vaccinare. 
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 Inainte de aceasta, mi-aş permite să vă invit luni, 29 martie, la orele 

13, astfel încât şedinţele pe comisii să fie comune, să analizăm în comun 

bugetul care va fi introdus pe ordinea de zi. Deci luni, orele 13, sunteţi 

invitaţi la sala Kogălniceanu, intrarea prin Piaţa Tricolorului, încât să 

respectăm măsurile sanitare dispuse, astfel încât să avem o şedinţă comună la 

comisii. 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Pentru că discuţiile pe buget nu diferă foarte mult de la comisie la 

comisie, ne-am gândit să facem o şedinţă cu toate comisiile, cam aşa s-a 

practicat şi până acum şi să am spus să fie la sala Kogălniceanu, am luat-o 

pentru 12 ore, să ştiţi, cred că este timp suficient să discutăm. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Şi pentru că suntem aproape în direct, datorită condiţiilor IT din 

secolul XXI, haideţi ca şedinţa să fie mai scurtă decât 15 minute, pentru a 

respecta prevederile medicale. 

Preşedinte de şedinţă este în continuare domnul consilier Şacu Stere. 

Domnule preşedinte, vă rog să preluaţi conducerea şedinţei. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

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

Suntem 17 consilieri prezenţi, şedinţa este legal constituită. 

Pe ordinea de zi avem un singur proiect şi anume: Proiect de 

hotărâre privind schimbarea temporară a destinaţiei imobilului Sală de 

festivităţi a Liceului Tehnologic Agricol “Nicolae Cornăţeanu” situat în 

Tulcea, str.Isaccei nr.104, identificat prin număr cadastral 38863, Carte 

Funciară nr.38863, înregistrat la poziţia 856 din Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.59/25.02.2021, din spaţiu de 

învăţământ în structură medicală cu destinaţia “Centru de vaccinare fix 

împotriva COVID-19”, până la data de 31.12.2021. 

Supun la vot ordinea de zi. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea In 

unanimitate (cu 17 voturi “pentru”) a fost aprobată ordinea de zi. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Luăm în discuţie proiectul de hotărâre privind schimbarea temporară 

a destinaţiei imobilului Sală de festivităţi a Liceului Tehnologic Agricol 

“Nicolae Cornăţeanu” situat în Tulcea, str.Isaccei nr.104, identificat prin 

număr cadastral 38863, Carte Funciară nr.38863, înregistrat la poziţia 856 

din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
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Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr.59/25.02.2021, din spaţiu de învăţământ în structură medicală cu 

destinaţia “Centru de vaccinare fix împotriva COVID-19”, până la data de 

31.12.2021. 

Iniţiator - domnul George Şinghi, consilier local. 

Comisiile sesizate pe fond sunt 1, 4 şi 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre. 

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

de executiv. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Ordinea de zi a fost parcursă, vă mulţumesc, închidem şedinţa. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              SECRETARUL GENERAL 

             CONSILIER,                                          AL  MUNICIPIULUI TULCEA 

 

             Stere ŞACU                                                        Leventh IUSUF 
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