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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

                                         PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 31 martie 2021, ora 14,00 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. 339/25 martie 2021 şi adusă la 

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

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

în funcţie). 

Lipseşte domnul consilier Sela Georgian. 

La şedinţă participă domnul Ştefan Ilie – primarul municipiului 

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

consilieri şi viceprimari ai municipiului Tulcea, domnul Leventh Iusuf - 

secretarul general al municipiului Tulcea, domnul Nicolae Bibu - 

administratorul public 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.  

Preşedinte de şedinţă este în continuare domnul consilier Şacu Stere. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sărut-mâna, doamnelor şi domnişoarelor, bună-ziua, domnilor! 
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Stimaţi colegi, iată-ne la o nouă şedinţă ordinară a Consiliului Local, 

în care ordinea de zi cuprinde 30 de puncte. 

Cu un număr de 20 de consilieri prezenţi, şedinţa este legal 

constituită. 

Dacă sunt comentarii cu privire la ordinea de zi.  

Domnul consilier Marin Cezar George 

Domnule preşedinte, sunt 29 de puncte. Proiectul de la punctul 29 

nu îl avem. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

 E vorba de  proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului 

Tulcea ca suporter al “Acordului privind  Orașele Verzi”.  

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Este adevărat, îmi cer scuze, acela se va retrage. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Revin atunci, ordinea de zi conţine 29 de puncte. 
Supun votului dumneavoastră ordinea de zi cu cele 29 de puncte.  

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

- Ordinea de zi supusă aprobării este următoarea: 

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

al Municipiului Tulcea din data de 25 februarie 2021. 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de 

îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 24 martie 2021. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

bugetului local pe trimestrul 4 și integral pe anul 2020. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu Tulcea pentru anul 2020. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

5. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi 

cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în 

anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 201/26.11.2020 și modificate prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 229/17.12.2020. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile 

prestate de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 
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Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 182/08.06.2018 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate „ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR 

METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor     tehnico-

economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

8. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor nefiscale datorate 

de debitori, persoane juridice radiate din evidenţa Registrului Comerţului şi 

scăderea societăţilor radiate din evidenţa contabilă. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al 

municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în 

suprafață de 3316 mp, situat în Tulcea, str. Antenei FN, identificat cu număr 

cadastral 44176, carte funciară nr. 44176 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

10. Proiect de hotărâre privind alipirea terenului în suprafață de 1117 

mp, situat în Tulcea, str. Antenei FN, identificat cu număr cadastral 34860, 

carte funciară nr. 34860, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, 

cu terenul în suprafață de 3316 mp, situat în Tulcea, str. Antenei FN, identificat 

cu număr cadastral 44176, carte funciară nr. 44176 aparținând domeniului 

public al municipiului Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafețelor aferente 

bunului imobil CAPTARE CU CRIBURI MILA 42 + 500, INCLUSIV 

CONDUCTĂ ADUCȚIUNE ȘI DIG PROTECȚIE, înregistrat la poziția 876 din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, 

actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la suprafață teren 

57,91 mp și suprafaţă construită 450 mp la suprafață totală teren 114.286 mp și 

suprafață totală construită 72.798 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

suprafețelor aferente bunului imobil „Teren situat în Zona Peco - cota 110 - 

Rezervor de înmagazinare a apei potabile”, înregistrat la poziția 1113 din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, 

actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
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59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la suprafață teren 

2040 mp la suprafață totală teren 2040 mp din care suprafață totală construită 

937 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Rahovei, înregistrat la poziția 100 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 4056 mp la 5535 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Avram Iancu, înregistrată la poziția 3 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 7830 mp la 7572 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Traian Vuia, înregistrată la poziția 235 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 560 mp la 1751 mp, în vederea înscrierii în 

cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Traian, înregistrată la poziția 115 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 8081  mp la 8534  mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Concordiei, înregistrată la poziția 244 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 
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măsurătorilor topo cadastrale, de la 3070 mp la 3030 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Armeană, înregistrată la poziția 2 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 590 mp la 1280 mp, în vederea înscrierii în 

cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii 24 Ianuarie, înregistrată la poziția 52 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 1952 mp la 1626 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 Primăverii, înregistrată la poziția 93 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 7130 mp la 6684 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 Hurezului, înregistrat la poziția 900 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 1389 mp la 1207 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 Cuza Vodă, înregistrată la poziția 245 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform  
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măsurătorilor topo cadastrale, de la 2672 mp la 1350 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 privind inventarierea în domeniul 

privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 386,72 mp, situat în 

municipiul Tulcea, Aleea Merișor, aferent construcțiilor provizorii cu destinația 

de garaje. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

24. 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 0,5 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat 

în Tulcea, zona Parc Lac Ciuperca, pentru amplasarea unui bloc de măsură și 

protecție trifazat (BMPT). 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE”, intravilan, strada Slt. Gavrilov 

Corneliu, nr. 276, carte funciară nr. 44588, număr cadastral 44588, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

26. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu 

Asociația Centrul European pentru Diversitate în vederea implementării 

proiectului „Turist în orașul meu”. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

27. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu 

Asociația „Călător prin România” în vederea realizării unor proiecte de 

promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

28. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care va ține 

Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a 

garanțiilor locale ale Municipiului Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

29. Diverse. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 
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Punctul nr.1 pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 25 februarie 

2021. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Abţineri?  

Voturi împotrivă? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat. 

A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

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

convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 24 

februarie 2021. 

Comentarii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 18 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat. 

A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Doamna consilier Luca Andaluzia s-a abţinut de la vot cu menţiunea: 

„Nu am paticipat la şedinţă”. 

Punctul nr.3, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuţie al bugetului local pe trimestrul 4 și integral pe anul 2020. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc! Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, aş vrea să o rog pe doamna 

director economic să ne prezinte puţin ceea ce înseamnă contul de execuţie a 

bugetului local şi cel integral pe anul 2020. 

Doamna Antonescu Alina – director economic 
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In anul 2020 bugetul local a fost 289012 mii, din care s-au realizat pe 

partea de cheltuieli 83.652, adică 63,54% şi pe partea de venituri 197.348 mii, 

respectiv 71,32%. 

La sfârşitul anului 2020 am înregistrat un excedent de 13.696 mii lei.  

Pe total venituri s-au realizat veniturile curente în proporţie de 

93,74%, veniturile din sumele primite de la Uniunea Europeană 3,25%, adică 

din 63.158 mii s-au realizat 8.055 mii, iar cheltuielile au fost realizate în 

proporţie de 63,54%. 

Investiţiile au fost realizate în proporţie de 17,17%. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc! Dacă sunt întrebări. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi! Doamna director, eu am vizualizat materialele pe 

care ni le-aţi pus la dispoziţie, mă refer la anexele care fac parte integrantă din 

proiectul de hotărâre şi nu am văzut excedent. In schimb am văzut că avem 

deficit. 

Doamna Antonescu Alina – director economic 

Nu, avem excedent 12.317 mii prevăzuţi la începutul anului 2020, de 

fapt la realizarea la 31.12. 2019, mai avem excedent pe 2020 de 13.696 mii. 

Acum la 01.01.2021 avem excedent de 28.130 mii 

Or, ce aţi văzut dumneavoastră în anexele noastre, este acoperirea 

finanţării secţiunii de dezvoltare, pentru că secţiunea de dezvoltare se finanţează 

din excedentul secţiunii de funcţionare. 

 Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mai sunt alte întrebări? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Nu, mulţumesc! 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă nu mai sunt intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre în 

forma prezentată de executiv. 

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

Punctul nr.4, Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuţie al bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Întreţinere şi 

Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2020. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 
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Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

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

executiv. 

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

Punctul nr.5, Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de 

burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat în anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 201/26.11.2020 și modificate prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 229/17.12.2020. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil.  

La acest proiect, domnul consilier Porneală a depus un amendament 

privind mărirea bursei de performanţă de la 250 lei la 500 lei, sursa de 

finanţare fiind eliminarea construcţiei bustului poetului naţional Mihai 

Eminescu. Bineînţeles că nu a trecut acest amendament, deci 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 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt comentarii pe marginea acestui proiect. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi! S-a discutat şi în comisia de ieri, comisia juridică 

şi aş vrea să profităm de faptul că doamna inspector general este şi colega 

noastră în Consiliul Local, poate  puteţi dumneavoastră să ne lămuriţi cu privire 

la câte competiţii sau olimpiade au avut loc în această perioadă de pandemie, 

întrucât sunt foarte multe burse acordate ca urmare a participării la diverse 

olimpiade, concursuri în această perioadă şi totuşi este o diferenţă de 1108 elevi 

care vor beneficia de anumite burse, de toate categoriile, nu strict doar cele 

prevăzute de rezultatele obţinute la concursuri, competiţii. 

Şi dacă ştiţi cumva de ce este un aşa aport mare – are legătură cu 

faptul că nu se mai scade nota la purtare, nefiind prezenţi copiii decât on-line 

sau nu prea...  

Doamna consilier Pavel Viorica 

In perioada aceasta n-aş putea să vă spun care este numărul 

competiţiilor desfăşurate, dacă îmi spuneaţi înainte sigur veneam cu o 

informare, dar dacă doriţi în şedinţa următoare. 



 10 

Intr-adevăr, tot ce a însemnat competiţii sportive au fost suspendate, în 

schimb au fost alte concursuri şi alte olimpiade care s-au organizat on-line. Şi 

la acestea copiii noştri au participat, vreau să vă spun că în ultima perioadă am 

văzut multe premii frumoase obţinute de Liceul de Artă, însemnând atât muzică 

pe pian şi vioară, dar şi pe alte domenii. Deci competiţii sunt, dar on-line. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Mulţumesc! 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc şi eu, doamna inspector general. 

Mai sunt intervenţii? 

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

executiv. 

Cu 19 de 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          Pentru 

7. LUCA ANDALUZIA Pentru 

8. MARIN CEZAR-GEORGE          Pentru 

9. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 

10. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

11. MOTOC OCTAVIAN          Pentru 

12. PAVEL VIORICA          Pentru 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Abţinere 

14. SIMION DRAGOŞ Pentru 

15. SUHOV ANCA          Pentru 

16. ŞACU STERE          Pentru 

17. ŞINGHI GEORGE Pentru 

18. ŢIU GABRIEL-DORIN          Pentru 

19. URSE LILIANA          Pentru 

20. VIZAUER LAVINIA          Pentru 

 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru 

activitățile prestate de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5. 
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Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

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 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Imi amintesc că într-o hotărâre anterioară privind aprobarea tarifelor 

pentru activităţile prestate de Ansamblul artistic profesionist „Baladele Deltei”, 

de altfel subiectul acesta l-am discutat şi în comisie ieri, era prevăzută o rubrică 

în care se specifica faptul că la solicitarea anumitor instituţii publice privind 

participarea ansamblului artistic, acesta să fie cu titlu gratuit. Nu am mai 

regăsit în anexă lucrul acesta şi aş fi vrut să întreb dacă s-a renunţat la această 

facilitate sau dacă putem să o introducem în continuare, mă refer şi la 

Prefectură, Consiliul Judeţean, Inspectoratul Şcolar, în funcţie de ce evenimente 

au fost, dau un exemplu: 14 Noiembrie, când ştiţi că a fost un eveniment creat de 

Instituţia Prefectului şi au fost invitaţi şi cei de la ansamblul artistic şi era 

prevăzut lucrul acesta, cu titlu gratuit. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aş putea să vă răspund eu parţial şi apoi să-l rog pe colegul Dragoş, 

acest proiect vizează tarifele pe care le va încasa pentru prestaţii Ansamblul 

artistic „Baladele Deltei”, probabil lista instituţiilor publice poate fi atât de 

complexă şi atât de lungă, însemnând de la orice primărie din judeţ şi până la 

orice instituţie care aparţine statului sau care este publică, însă nu am avut 

până acum în elaborarea acestui proiect solicitări din partea acestora, pentru a 

primi din partea Ansamblului „Baladele Deltei” prestaţii gratuit, suntem 

deschişi către colaborare, cred că poate face obiectul unei alte hotărâri, dacă vă 

referiţi mai mult la Consiliul Judeţean Tulcea şi dacă Consiliul Judeţean Tulcea 

are nevoie de serviciile Ansamblului „Baladele Deltei”, considerăm că putem 

găsi o formă de colaborare, care poate face obiectul unei alte hotărâri, de 

exemplu solicitarea unui număr estimativ de prestaţii artistice pe an, facem un 

calcul la tarifele pe care le aprobăm astăzi, noi, Primăria, plătim la Consiliul 

Judeţean diverse chirii, inclusiv clădirea celor de la Baladele Deltei, inclusiv 

pentru şedinţa de astăzi şi altele şi putem să găsim o formă de compensare în 

aşa fel încât prestaţia serviciului să fie compensată cu plata acelor chirii pe 

care le plătim noi, inclusiv pentru această sală, unde eu cred că la fel, ar fi 
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trebuit să nu plătim niciun fel de chirie, fiind un for al Consiliului şi al 

municipalităţii în ansamblul lui, pentru că aici există. 

Dar putem face acest lucru, bineînţeles şi putem să trimitem către mai 

multe instituţii ale statului sau către alte entităţi, dacă vor avea nevoie de 

serviciile noastre putem găsi o formă de colaborare, pe care să o statuăm printr-

o nouă hotărâre de Consiliu Local. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, aş vrea să-i dau un răspuns 

domnului primar, cu tot respectul, nu susţin cauza Consiliului Judeţean, e 

adevărat că Consiliul Judeţean, cel puţin în perioada când eram în executiv îmi 

aduc aminte că au existat destul de multe astfel de susţineri din partea 

Ansamblului artistic, doar că am sesizat că nu se mai regăseşte acel tarif cu titlu 

de gratuit, faţă de hotărârea anterioară. 

Sigur, ceea ce aţi spus dumneavoastră, evident că cine este interesat 

poate să facă lucrul acesta. Deci nu susţin cauza nimănui, doar am întrebat 

lucrul acesta. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Mulţumesc foarte mult, putem să facem un nou proiect care să cuprindă  

o astfel de temă şi vom solicita Consiliului Judeţean o opinie înspre acest lucru, 

suntem şi noi direct interesaţi. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă. 

Mai doreşte cineva să ia cuvântul? 

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

executiv. 

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

Punctul nr.7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 182/08.06.2018 privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate „ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE PRELUARE A 

APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor     

tehnico-economici. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil.  

Domnul viceprimar Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 
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Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Este un deziderat foarte vechi al tuturor tulcenilor şi al consilierilor 

locali, îmi amintesc că şi acum două Consilii Locale, inclusiv în Consiliul Local  

trecut s-a mai aprobat de câteva ori în fiecare Consiliu Local acest proiect, am 

luat la cunoştinţă de cele prezentate în material, însă nu avea cum să nu îmi 

atragă atenţia faptul că ultima aprobare dată în 2018 era la o valoare de 

18.968.000 total, deci inclusiv TVA şi cu această sumă Primăria Tulcea a mers 

prin programul PNDL, inclusiv pe anul trecut am avut aprobat realizarea 

acestui proiect, iar în noua structură sau astăzi vom aproba probabil – nu cred 

că cineva îşi poate permite să voteze împotriva acestui proiect, cred că toată 

lumea va fi de acord, dar noua valoare este de 32.342.000 lei, inclusiv TVA. 

Este o diferenţă de 77% faţă de proiectul iniţial!  

In comisie, doamnele de la Investiţii ne-au transmis că este pur şi 

simplu o actualizare a valorii proiectului, de altfel aşa şi scrie şi în corpul 

materialului pe care îl vom aproba, dar totuşi din 2018 în 2021 o actualizare cu 

77% diferenţă mi se pare exporbitant.  

Acum, e adevărat că primul proiect era făcut de o firmă din Tulcea, 

acum actualizarea devizului este făcută de o altă firmă de proiectare, dar totuşi 

diferenţa mi se pare exorbitantă, mai ales în condiţiile în care se spune că se 

păstrează Studiul de fezabilitate, de altfel inclusiv prin denumire noi aprobăm 

doar actualizarea devizului, nu modificarea Studiului de fezabilitate aprobat la 

vremea respectivă. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Vă răspund eu prima dată. Imi aduc aminte aici când în trecut s-a 

supus la vot reabilitarea Casei Avramide în cadrul Consiliului Judeţean şi unii 

dintre consilieri erau foarte temători şi întrebau cum se poate ca o casă să coste 

undeva la două sau trei milioane Euro, îmi aduc aminte că era la vremea 

respectivă. Şi cineva a explicat cât de complex este proiectul în sine, rezultatul a 

fost unul benefic, este una din construcţiile cu care tulcenii se mândresc. 

Am mai explicat la una dintre şedinţe, la punctul “Diverse” această 

situaţie şi o să-l rog pe colegul meu, domnul viceprimar George Şinghi să mă 

completeze. 

Nu comentez datele pe care le-aţi spus, pentru că unele sunt spuse 

eronat, însă la momentul realizării acestui proiect s-a făcut un Studiu de 

fezabilitate cu Gaz Control Tulcea, care a propus nişte soluţii tehnice pentru a 

duce la realizarea unui proiect tehnic şi a unei execuţii în care tulcenii să nu se 

mai confrunte cu apa pluvială, în urma ploilor torenţiale în zonele publice, în 

subsolurile blocurilor, în maşinile lor, o poveste pentru care ne ştie întreaga 

ţară şi de ce nu foarte multe altele de pe mapamond. 

 



 14 

 

 

Bineînţeles că este dezideratul principal, să spunem sau unul dintre 

obiectivele principale pe care tulcenii şi le doresc, deşi aici e o bătălie aşa, între 

stradă şi apă în funcţie de anotimp: vrem străzi în timpul perioadelor când nu 

sunt ploi torenţiale şi vrem să nu ne mai inunde apa în perioada de vară. 

Acel Studiu de fezabilitate avea o valoare de 18 – 19 milioane, aşa cum 

aţi spus dumneavoastră şi o să-l rog pe colegul meu George să spună exact şi   

s-a obţinut o finanţare de la Ministerul Dezvoltării. Drept urmare, Primăria a 

solicitat scoaterea la licitaţie a proiectării şi a execuţiei la un loc. Este o 

facilitate pe care o oferă legislaţia, cu care eu principial nu sunt de acord, eu 

consider că aceste licitaţii trebuie făcute separat, pentru că ai un control mai 

mare asupra execuţiei lucrărilor, ai alături de tine în afară de dirigintele de 

şantier şi pe proiectant şi nu îi ai la grămadă într-un consorţiu unde, evident, ei 

sunt prieteni.  

Dar legislaţia a evoluat în aşa fel, pentru a grăbi nişte termene atunci 

când trebuie cheltuiţi bani mai repede pentru a nu-i pierde şi culmea este că a 

câştigat un consorţiu care s-a apucat de treabă. Mai întâi de proiectul tehnic. Şi 

a identificat foarte multe erori de proiectare în Studiul de fezabilitate, pe care le 

aduce la cunoştinţa autorităţilor locale de atunci în nenumărate rânduri, în 

foarte multe rânduri, în extrem de multe rânduri, arătând că sumele şi soluţiile 

puse în Studiul de fezabilitate nu vor rezolva problema pentru care a fost creat 

acest proiect, dimpotrivă va crea un haos şi mai mare, iar scurgerile de apă în 

ploile torenţiale vor fi la fel, poate chiar mai mari. 

S-au căutat experţi separaţi, care să vadă dacă chiar ce spun cei care 

au câştigat licitaţia este adevărat, acei care au câştigat licitaţia, au arătat alte 

soluţii, au completat practic studiul de fezabilitate al lui Gaz Control şi au spus: 

acestea sunt soluţii care să ducă la un 80% din rezolvarea  acestor probleme pe 

care noi le avem, 80% pentru că nu erau afectate încă de la început mai multe 

străzi de unde se scurge apa pluvială şi pentru că străzile acelea puse de la 

începutul proiectului rămâneau, soluţiile tehnice propuse iniţial nefiind viabile, 

cei care au câştigat licitaţia au transmis că ei nu pot face decât cum este corect 

şi au venit cu soluţii tehnice care sunt de la staţiile de pompare şi de la mărirea 

capacităţilor tuturor conductelor care fac parte din acest angrenaj.  

Multă lume consideră sau îşi poate imagina că acest proiect are 

legătură doar cu zona din faţa Deltei. Nu, are legătură cu o mare parte a 

oraşului, cu strada Păcii aproape în totalitate, cu str.Isaccei, str.Babadag, cu 

alte străzi mai mici şi mai mari, str.Victoriei, unde se vor face lucrări şi se vor 

monta de la conducte de dimensiuni diferite, de la staţii de pompare şi 

prepompare, până la cămăşuirea unor conducte existente care traversează 

faleza şi până la plantarea unor conducte noi în zona Hotelului Delta şi a 

Muzeului de Artă. 
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Toate aceste soluţii au dus la un cost mult mai ridicat, s-a transmis 

Primăriei municipiului Tulcea la momentul respectiv că acestea sunt soluţiile, 

Primăria municipiului mai întâi a respins, apoi a chemat experţi evaluatori care 

şi-au dat semnătura şi au spus: da, soluţiile acestea sunt corecte, sunt conform 

dezideratului propus. 

Insă pentru că autoritatea locală de atunci nu a trecut peste aceste 

divergenţe, să spunem tehnice şi financiare, s-a produs un litigiu între părţi, 

litigiu  pe care noi l-am oprit atunci când am depus jurământul şi am luat 

prerogativele de primar, alături de colegii mei, când invitând la masa 

consultărilor toate părţile din acest proiect am ajuns la concluzia că este păcat 

să pierdem nişte bani nerambursabili, am făcut adrese şi vizite la Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei şi am primit de la dumnealor o 

prelungire, pentru că noi eram să intrăm în incapacitatea de a mai folosi aceşti 

bani, 18 milioane de la bugetul consolidat al statului şi am prelungit cu doi ani 

de zile contractul, am plătit proiectul tehnic şi am fost nevoiţi să reactualizăm 

studiul conform noilor măsuri legislative din ultimii doi ani de zile şi, 

bineînţeles, ne-a dat o sumă cu 70% mai mare şi George o să vă spună cât este, 

pe care o vom suplini din bugetul local, dar am făcut în aşa fel încât înaintând 

către  Ministerul Dezvoltării petiţii pentru a ne suplimenta partea pe care ne-au 

dat-o la început, pentru că acest proiect este fundamentat – n-o să avem 

niciodată străzi consolidate sau ce ne mai dorim noi, municipiul Tulcea, până 

când nu vom rezolva această problemă, chiar şi la 80% a apelor pluviale. 

 Spun 80% încă o  dată, pentru că pe alte străzi cum este Gavrilov 

Corneliu care nu sunt prinse în acest proiect şi altele va trebui să facem proiecte 

pe care le-am propus în bugetul ce va fi în şedinţa următoare, de captare şi a 

acelor ape pluviale ce vor trece pe acolo. 

Din aceste motive în linii mari a crescut valoarea. 

Dacă Studiul de fezabilitate ar fi fost făcut corespunzător de la început, 

dacă s-ar fi consultat specialişti încă de la început, nu ajungeam la discuţia 

aceasta, pentru că valorile erau de la început acelea şi îl rog pe colegul meu 

George, să mă completeze. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Eu vă mulţumesc foarte mult pentru explicaţii, dar colegii din Comisia 

economică pot să vă confirme că la aceeaşi întrebare ieri, în comisia economică 

ni s-a răspuns că este exact acelaşi proiect. 

 Inţeleg de la dumneavoastră că s-au făcut îmbunătăţiri absolut unde 

era cazul, ceea ce este foarte de înţeles, dar ieri ni s-a spus că este exact acelaşi 

proiect, fără nicio modificare, că este doar o actualizare şi am revăzut în timp ce 

vorbeaţi dumneavoastră toată partea scrisă asumată de domnul viceprimar. 
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 Nici în partea aceasta scrisă pe care o avem la dispoziţie, nu este scris 

niciun explicit ceva de genul... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Haideţi să-l lăsăm şi pe domnul viceprimar să ne completeze şi cred că 

la final vom înţelege cu toţii mai bine. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Mai întâi să fac un scurt istoric al acestui proiect: deci în iunie 2018 aţi 

aprobat în Consiliul Local Studiul de fezabilitate al acestui proiect, în valoare 

de 20,2 milioane lei, dintre care aproape 18,9 – aproape 19 milioane este partea 

PNDL-ului.  

In 2019 s-a scos la licitaţie şi s-a trecut în faza de proiect tehnic, de PT. 

In PT nu s-a schimbat, s-a îmbunătăţit această soluţie, în proiectul tehnic se 

intră mai în detaliu în analiza întregii situaţii. S-au schimbat anumite soluţii 

tehnice şi acolo în proiectul tehnic s-a ajuns în 2019 la o valoare de 28,2 

milioane lei. 

Acel proiect tehnic  din 2019 până în 31.12.2020 a fost blocat, iar acea 

valoare de 28,2 milioane a fost supusă actualizării la această dată şi valoarea 

aceasta este de 32,2 milioane. Majorare de 14%, nu de 70. Deci diferenţa aceea 

mare a fost între devizul proiectului tehnic de 28,2 milioane la acea dată şi 

studiul de fezabilitate... 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

De acord cu dumneavoastră, dar nici în partea scrisă asumată de 

dumneavoastră ca iniţiator şi nici Investiţiile ieri în comisie nu au exprimat aşa. 

Domnul Şacu, fiind şi preşedinte de şedinţă şi de comisie economică, 

confirmaţi? 

Domnul consilier Şacu Stere 

Acum ştim cine face referatele şi părţile scrise, da? Executivul. Şinghi a 

semnat, asta e, dar schimbările s-au făcut, din ceea ce zice domnul viceprimar. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Am înţeles schimbările şi sunt perfect justificate, dar ieri... 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Vă rog să citiţi şi raportul, aveţi şi la pag.24, sunt scrişi principalii 

indicatori tehnici ai investiţiei, scrie foarte clar: valoarea totală a investiţiei 

28,2 milioane lei! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Da, dar ataşaţi şi ultima hotărâre de Consiliu Local cu o valoare totală 

de 20 milioane. Intre hotârârea de 20 milioane şi hotărârea de 32 milioane nu 

mai este nicio altă hotărâre! 
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Domnul viceprimar Şinghi George 

In acea hotărâre de Consiliu Local aţi aprobat Studiul de fezabilitate, 

care v-am spus, la acea dată era de 20,2 milioane lei. Proiectul tehnic nu s-a 

mai supus unei hotărâri de Consiliu Local. Acum este supus. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Fără să intru într-o polemică cu dumneavoastră, dar dacă mai citim 

încă o dată denumirea, nu vedeţi niciunde Proiect, vedeţi tot aprobarea 

Studiului de fezabilitate! In denumirea hotărârii de Consiliu Local: Proiect de 

hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 182/08.06.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

„ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR METEORICE 

DIN MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor     tehnico-economici. Unde este 

proiectul de care spuneţi? Este exact acelaşi titlu ca şi la hotărârea din 2018! 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Nu, este modificarea hotărârii de Consiliu Local. In 2018 s-a aprobat 

un singur S.F. în valoare de 20,2 milioane, a mai intervenit un Proiect tehnic în 

2019, astăzi aprobăm direct devizul general la 32,2 milioane lei. Altă hotărâre 

intermediară nu a fost, decât cu S.F.-ul iniţial. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Dacă nu mai sunt alte întrebări, trecem la vot. 

Cine este pentru? 

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

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aş vrea să mai continui legat de acest studiu, proiectul urmare 

aprobării va fi supus procedurilor de licitaţie publică pentru execuţia 

proiectului şi pentru dirigenţia de şantier şi cred că mai avem şi o consultare 

acolo, dacă nu mă înşel şi sperăm ca proiectul să nu sufere contestaţii, deşi în 

practică s-a tot întâmplat acest lucru, în aşa fel încât după 3 luni de zile – în 

maximum 3 luni de zile să deschidem dirigenţia şantierului şi lucrările în sine, 

care vor reprezenta un disconfort pentru marea majoritate a locuitorilor, un 

disconfort pe care eu mi-l asum şi noi ni-l asumăm, dar care odată rezolvat va 

produce un confort urban în perioada următoare şi va da posibilitatea 

autorităţilor prezente şi viitoare să consolideze pe fundamentul acestei investiţii. 

Probabil foarte multe străzi vor fi o lungă perioadă de timp afectate, închise, 

însă cu această ocazie vom primi de la persoanele cu iniţiativă, de la arhitecţi 

alte idei pentru a le transforma după ce ele au fost consolidate cu lucrările de 

preluare a apei pluviale şi oraşul va fi cu străzi mult mai frumoase. Mulţumesc! 

Domnul consilier Şacu Stere 

Eu îmi doresc să vină cât mai multe firme la licitaţie, profesioniste, 

firme cu realizări în spate, nu firme doar cu birourile în oraş. Mulţumesc! 
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Punctul nr.8, Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor 

nefiscale datorate de debitori, persoane juridice radiate din evidenţa Registrului 

Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa contabilă. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc! Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Domnul consilier Şacu Stere 

Dacă nu mai sunt alte întrebări, trecem la vot. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al 

municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în 

suprafață de 3316 mp, situat în Tulcea, str. Antenei FN, identificat cu număr 

cadastral 44176, carte funciară nr. 44176 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc! Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, am avut o discuţie şi în cadrul comisiei juridice, 

doamna preşedinte a luat legătura cu domnul viceprimar, care este iniţiatorul 

acestui proiect, eu aş vrea să vă întreb dacă această suprafaţă de 4.700 sau cât 

este ea nu a făcut obiectul şi unei proceduri de a obţine nişte fonduri europene 

pe Programul Operaţional Regional cred că Axa 5 pe regenerare ecologică sau 

dacă s-a renunţat la acest proiect, sau în ce stadiu este, sau dacă este o altă 

suprafaţă, pentru că nu am cum să-mi dau seama din planul de situaţie. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Cred că este vorba de o suprafaţă pe care a fost iniţiat un PUZ, am 

înţeles că se dorea să se iniţieze un proiect european pe această suprafaţă, dar 

în momentul de faţă nu a fost iniţiat niciun  proiect. 

 



 19 

 

 

 Aş vrea să completez: facem acest lucru deoarece printr-un contract 

între MAPN şi Primăria municipiului Tulcea prin care MAPN-ul ne-a cedat cei 

25 mii mp pe str.1848 şi aceşti 1117 mp pe str.Antenei, iar municipiul trebuia să 

se achite de un număr de apartamente – 110 apartamente pe str.1848, iar 40 

apartamente construite prin  ANL, am înţeles, pe aceşti 1117 mp din str.Antenei. 

Terenul nu se preta, nu era  destul de generos pentru a avea nişte indici 

urbanistici buni, de aceea am apelat la această soluţie, Primăria având în 

imediata vecinătate acest teren de 3316 mp, însă fac menţiunea că această 

alipire de terenuri se face doar pentru ca în urma PUZ-ului să existe nişte indici 

urbanistici buni, ca să zic aşa, zona edificabilă a imobilului rămânând strict pe 

acei 1117 mp ai MAPN-ului, deci pe terenul Primăriei nu se vor edifica alte 

clădiri, terenul va fi folosit numai pentru locuri de parcare, care bineînţeles vor 

trece în domeniul public al Primăriei şi spaţii verzi. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Domnul viceprimar, deci proiectul este foarte OK, doar că eu ştiu că 

acest proiect se regăseşte pe lista de potenţiale proiecte mai ales pe Axa 5, nu 

ştiu, s-a renunţat cu totul la Axa 5 pe regenerare sau... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Vă răspund eu: terenul în sine nu este grevat de nicio altă sarcină! Nu 

există vreun proiect aflat în vreun contract de orice fel sau în pregătirea 

semnării vreunui contract. 

Dacă cei dinainte, când au compus la nivel urbanistic acest PUZ 

pentru realizarea ANL-ului nu şi-au dat seama sau au procedat într-o experienţă 

acumulată în timp şi au făcut blocuri sau au proiectat blocuri pe spaţii 

insuficiente, spaţii care aglomerează oraşul în care trăim, ca să nu ajungem să 

închidem şi acest proiect care s-a făcut în urma unui schimb, trebuie să lipim 

suprafaţa de care facem vorbire pentru a completa spaţiile. 

Nu este grevat de nicio sarcină, pentru că altfel nu l-am fi pus pe 

ordinea de zi. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mai sunt întrebări? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Imi cer scuze, deci nu este vorba că am acuzat că este sau nu – doar 

faptul că acest proiect încă se regăseşte pe lista de proiecte a municipiului 

Tulcea.  

Am întrebat dacă s-a renunţat la această modalitate de a aceesa 

fonduri pe această axă. Atâta tot. Restul, explicaţia pe care aţi dat-o cu privire 

la construcţia locuinţelor de tip ANL, aşa este, da, era nevoie de o suprafaţă 

necesară şi pentru locuri de parcare, şi pentru locuri de joacă ş.a.m.d., să se 

respecte indicii... 
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Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu am înţeles întrebarea dumneavoastră. Nu se regăseşte pe nicio listă 

aprobată a unor proiecte europene. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Ca să ne lămurim asupra PUZ-ului de pe Antenei, acest PUZ cu 

suprafaţa de teren mică a fost deja de cel puţin două ori în comisia tehnică de 

urbanism, cred  că domnul arhitect Ivanov vă poate confirma şi poziţia comisiei 

tehnice de urbanism a fost că Primăria Tulcea a oferit pentru acest proiect un 

teren mult prea mic. De aceea şi Primăria vine acum cu majorarea de suprafaţă. 

Deci s-a studiat zona respectivă şi proiectul aşa cum a fost prezentat 

către firma care a făcut documentaţia de urbanism nu a putut fi aprobat de 

comisie. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc, trecem la vot.  

Cine este pentru? 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Luăm în discuţie punctul nr.10, Proiect de hotărâre privind alipirea 

terenului în suprafață de 1117 mp, situat în Tulcea, str. Antenei FN, identificat 

cu număr cadastral 34860, carte funciară nr. 34860, aparținând domeniului 

public al municipiului Tulcea, cu terenul în suprafață de 3316 mp, situat în 

Tulcea, str. Antenei FN, identificat cu număr cadastral 44176, carte funciară nr. 

44176 aparținând domeniului public al municipiului Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Punctul 11, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafețelor 

aferente bunului imobil CAPTARE CU CRIBURI MILA 42 + 500, INCLUSIV 

CONDUCTĂ ADUCȚIUNE ȘI DIG PROTECȚIE, înregistrat la poziția 876 din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, 

actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
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59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la suprafață teren 

57,91 mp și suprafaţă construită 450 mp la suprafață totală teren 114.286 mp și 

suprafață totală construită 72.798 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sunt comentarii la acest proiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Punctul 12, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

suprafețelor aferente bunului imobil „Teren situat în Zona Peco - cota 110 - 

Rezervor de înmagazinare a apei potabile”, înregistrat la poziția 1113 din 

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, 

actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la suprafață teren 

2040 mp la suprafață totală teren 2040 mp din care suprafață totală construită 

937 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Punctul nr.13, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de 

teren aferentă străzii Rahovei, înregistrat la poziția 100 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 4056 mp la 5535 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 
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Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Punctul 14, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Avram Iancu, înregistrată la poziția 3 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 7830 mp la 7572 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Punctul 15, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Traian Vuia, înregistrată la poziția 235 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 560 mp la 1751 mp, în vederea înscrierii în 

cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 
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Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Punctul 16, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Traian, înregistrată la poziția 115 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 8081  mp la 8534  mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Comentarii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Punctul 17, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Concordiei, înregistrată la poziția 244 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 3070 mp la 3030 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Discuţii pe marginea acestui proiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Punctul 18, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Armeană, înregistrată la poziția 2 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 590 mp la 1280 mp, în vederea înscrierii în 

cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 19, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii 24 Ianuarie, înregistrată la poziția 52 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 1952 mp la 1626 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt comentarii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 20, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Primăverii, înregistrată la poziția 93 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 
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măsurătorilor topo cadastrale, de la 7130 mp la 6684 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 21, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Hurezului, înregistrat la poziția 900 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 1389 mp la 1207 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 22, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Cuza Vodă, înregistrată la poziția 245 din Inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, actualizat prin 

Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, de la 2672 mp la 1350 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 
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Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 23, Proiect de hotărâre privind privind inventarierea în 

domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 386,72 mp, 

situat în municipiul Tulcea, Aleea Merișor, aferent construcțiilor provizorii cu 

destinația de garaje. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Comentarii? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aş vrea să fac un rezumat al acestor hotărâri aprobate până acum. Ele 

constituire o reactualizare a imobilelor, a străzilor la care s-a făcut referire în 

fiecare proiect de hotărâre, Aleea Merişor, str.Cuza-Vodă, Hurezului, 

Primăverii, Armeană, 24 Ianuarie, Avram Iancu, pentru că ele reprezintă 

străzile care sunt prioritare în pachetul de bază pe care îl vom propune pentru 

reabilitare şi finanţare, prin reabilitare însemnând cuprinderea străzii în 

întregul ansamblu, de la alimentare cu apă, canalizare, gaz, canalizaţie şi până 

la asfaltare sau iluminat public şi le-am reactualizat pentru că ele aveau cu totul 

şi cu totul alte măsuri decât în ofertă. Mulţumesc! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc şi eu. 

Dacă nu mai sunt alte intervenţii, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 24, 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 0,5 mp, aparținând domeniului public al municipiului 

Tulcea, situat în Tulcea, zona Parc Lac Ciuperca, pentru amplasarea unui bloc 

de măsură și protecție trifazat (BMPT). 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1 şi  5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 
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Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 25, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE”, intravilan, strada Slt. 

Gavrilov Corneliu, nr. 276, carte funciară nr. 44588, număr cadastral 44588, 

Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz nefavorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz nefavorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 a dat aviz nefavorabil, deoarece sunt încălcate dispoziţiile 

art.32, alin.7 din Legea 350/2001, art.31 alin.1 din H.G. 335/1996, în 

certificatul de urbanism a fost cerut avizul vecinilor, după caz, ceea ce este o 

exprimare extrem de nelegală, deci acel certificat de urbanism, indiferent de 

faptul că ştiu că este de informare şi aşa mai departe, nu poţi să spui „avizul 

vecinilor, după caz”! Este obligatoriu sau nu. Iţi trebuie sau nu îţi trebuie, 

pentru ca investitoul să ştie ce are de făcut în acest context! 

 Ca să nu mai spunem că există strict pentru acest PUZ şi pentru 

această investiţie – cel puţin vecinii au făcut sesizări la Primărie. 

Deci acesta cu acceptul vecinilor, după caz, nu este sub nici o formă o 

exprimare şi rog foarte mult Serviciul Urbanism, n-am văzut în ultima vreme şi 

sunt convinsă că se va renunţa la o astfel de practică, vă rog frumos să cereţi 

investitorilor încă din această fază, să le precizaţi în mod concret dacă au sau 

nu nevoie de aviz! 

Este foarte important, pentru că sunt nenumărate şi au fost nenumărate 

cazuri de-a lungul acestor PUZ-uri sau chiar PUD-uri sau orice fel de iniţiativă 

urbanistică în care oamenii s-au lovit de faptul că au făcut investiţia, au cheltuit 

nişt bani şi s-au lovit de refuzul vecinului care a spus: nu vreau eu, pentru că nu 

vreau  sau  vreau cu 5000 Euro ş.a.m.d. 

Deci aceasta ar fi chestiunea legată de avizul vecinilor. 
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Avizul de oportunitate nu este semnat de primar sau de viceprimar! 

Deci avizul acesta de oportunitate, din punct de vedere juridic, toţi membrii 

comisiei şi în special noi trei care avem uzul instanţei suficient, este ceva care a 

depăşit puterea noastră de înţelegere. Este un aviz dat de o persoană mai mult 

fizică decât o persoană care lucrează în instituţia numită Primăria - Unitatea 

Administrativ Teritorială Tulcea, este semnat doar de persoana respectivă, nu 

este însuşit de nimeni altcineva, mai mult nu este semnată cu semnătura UAT-

ului din câte ştiu, este cu semnătura şi ştampila persoanei fizice. 

Deci acestea ar fi chestiunile aşa, minime şi la  primă vedere pe care   

le-a identificat comisia juridică, pentru care a dat aviz nefavorabil în 

unanimitate. Vă mulţumesc! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, în completarea colegei mele, 

mai există la documentaţie un aviz eliberat de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Tulcea, care în titlul avizului spune că este construire locuinţe colective, dar în 

context, mai departe, pe aceeaşi pagină spune că decide aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire anexe agricole”, motiv pentru care nu necesită 

evaluarea de mediu şi se va supune adoptării fără avizul de mediu.  

Ori construire anexe agricole este altceva, constuirea de locuinţe este 

cu totul altceva, dar mă rog, poate să fie eventual o eroare umană, făcută de cei 

de  la APM, dar am sesizat şi lucrul acesta. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Şi eu vreau să menţionez, în acest proiect avem şi o notă a arhitectului 

şef, unde se atrage atenţia asupra unor aspecte, iar eu personal am primit un 

mesaj de la o doamnă care locuieşte în vecinătatea acestei construcţii, mi-a spus 

că s-au trimis foarte multe sesizări, a primit şi răspuns, am văzut răspunsul, în 

răspuns li se confirmă acestor vecini că se va ţine cont de acordul lor şi toate 

celelalte aspecte care sunt şi în notificarea doamnei arhitect şef Adina Gabriela 

Popescu, însă eu azi dimineaţă, când am vrut să ştiu dacă o să-mi spun punctul 

de vedere aici vizavi de ce văd în proiect şi ce spune doamna cu sesizarea, cu 

răspunsul dânsei primit de la Primărie, răspuns semnat de Hogea şi arhitect 

Raicu, am vrut să mă asigur că nu vorbesc tâmpenii aici şi am stat de vorbă şi 

cu actualul şef arhitect Ivanov Dan Ervin. El mi-a spus cu totul şi cu totul 

altceva şi eu zic că în primul rând Serviciul Urbanism trebuie să se pună de 

acord asupra acestui proiect, în afară de punctul de vedere juridic. 

Dumnealui spune că obţinerea acordului vecinilor se face doar pentru 

autorizaţia de construcţie. Doamna arhitect Adina Gabriela Popescu spune 

altceva! 

Şi răspunsul primit de  la Primărie către aceşti vecini este la fel ca al 

doamnei arhitect Gabriela Popescu.  



 29 

 

 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Domnul arhitect Ivanov ştie foarte bine că aprobarea unui PUZ este o 

procedură complexă, care implică în primul rând transparenţa publicului şi 

implică în primul rând acordul locuitorilor, indiferent dacă se cere acordul 

expres sau nu.  

Practic toate sesizările care au avut loc de-a lungul timpului trebuiau 

să se constituie într-un aviz negativ de oportunitate sau pentru oprirea 

procedurii în sine. Şi din păcate, atât Serviciul Urbanism până acum, cât şi 

Primăria Municipiului Tulcea, avem zeci de cazuri, care probabil vor fi 

anchetate de cei care au capacitatea de a ancheta şi nu de noi, noi doar le 

putem comenta şi sesiza, pentru a vedea de ce a fost această practică în mod 

curent folosită. 

Această practică îm mod curent folosită, a îngrămădit oraşul. Uitaţi-vă 

pe ecrane şi o să vedeţi că zona respectivă, pe care dumneavoastră o ştiţi, este 

supraaglomerată, de-a lungul timpului şi acolo unde erau parcări s-au făcut 

blocuri, se fac blocuri în continuare, suntem atât, atât de compromişi unii faţă 

de alţii, încât am acceptat mutilarea oraşului în sine, iar cetăţenii invocă pe 

drept circulaţie greoaie şi lipsa spaţiilor verzi, a locurilor de parcare. 

In toată această legislatură în care eu voi avea onoarea de primar al 

municipiului, voi pune stop acestui joc, iar cei care s-au făcut vinovaţi până 

acum, care nu au înţeles că lucrurile s-au finalizat şi insistă, vor fi traşi la 

răspundere, pentru că amiabilitatea în cazul acesta a depăşit orice fel de cotă. 

Nu este primul caz, nu este nici ultimul, o să mai avem pe ordinea de zi 

mai multe PUZ-uri, doamnele, domnii din vecinătate mi-au transmis şi mie acele 

reclamaţii din trecut, le-am răspuns că suntem în această fază, dar că forul 

deliberativ al municipiului va delibera în cauza lor, în cauza pentru cetăţean. 

 Şi voi veni de fiecare dată cu alte imagini care arată gravitatea a ceea 

ce se întâmplă în oraş, un oraş pe care de dragul dezvoltării imobiliare l-am 

mutilat. Ori acum, când ne dorim să facem să semene cu alte oraşe la care 

visăm noi, nu mai avem alte speranţe decât de a opri ceea ce s-a început, ceea 

ce încă mai poate continua şi agrava, de a achiziţiona terenuri, asta înseamnă 

cheltuieli ale Primăriei sau de a expropria. Cred că vom ajunge şi la aceste faze. 

Este un PUZ care din punctul meu de vedere nu trebuie  aprobat. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dacă îmi permiteţi şi mie! 

Documentaţia aşa cum a fost prezentată la mapă, a  fost prezentată în 

comisia tehnică de urbanism de mai multe ori chiar, votul colegilor arhitecţi a 

fost împotriva acestei documentaţii, deşi Legea Urbanismului spune că avizul 

arhitectului şef este fundamentat de avizul comisiei tehnice de urbanism, acest 

aviz al comisiei tehnice de urbanism nu a ajuns la cunoştinţa mea, nu ştiu dacă   



 30 

s-a emis vreodată, iar avizul arhitectului şef a fost fundamentat în sensul că 

plecând de la nişte voturi negative, a ieşit un aviz favorabil. 

Acesta este punctul de vedere al comisiei tehnice de urbanism. 

Acum, în completările care au mai venit pe parcurs la această 

documentaţie, între ultima şedinţă de comisie tehnică de urbanism, în care am 

discutat şi până acum, este un studiu de circulaţie care este însuşit de urbanistul 

care întocmeşte documentaţia şi nu are semnătura unui inginer de specialitate şi 

care propune pentru acel colţ pe care îl vedem acolo, cu strada Timpului, să 

cedeze 3 mp către domeniul public, când ştim că o asemenea intersecţie se 

rezolvă cu 6 m, nu ştiu cum am putea rezolva ceva cu acei 3 mp. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Ar putea să facă o faptă bună pentru municipiu şi să cedeze tot terenul 

şi atunci noi îl vom pune pe lista cetăţenilor de onoare şi vom avea ocazia de a 

distribui aceste felicitări. 

Domnul Pancrat Adrian - reprezentantul proiectantului  

Acest proiect datează din 2019, deci are o vechime destul de mare, 

între timp de atunci şi până acum a fost supus mai multor etape. Una dintre 

aceste etapa consta în comisiile avizatorii. S-a obţinut un aviz de la Enel 

favorabil, s-a obţinut aviz favorabil de la DSP, acolo au fost cerute anumite 

modificări, deci PUZ-ul a suferit nişte modificări, le-am făcut, s-a obţinut şi 

acest aviz favorabil.  

La Agenţia pentru Protecţia Mediului, de asemenea, au fost vreo două 

sau trei şedinţe, s-au condiţionat între DSP şi APM. S-au făcut modificările 

necesare şi cerute, s-a obţinut avizul favorabil. La ISU la fel, au fost cerute nişte 

modificări, le-am făcut, s-a obţinut aviz favorabil. La DIAP la fel ş.a.m.d. 

In ceea ce priveşte notele doamnei arhitect Alina Gabriela Popescu – 

să le iau punctual: există contradicţii între avizul de oportunitate şi avizul 

arhitectului şef. In ceea ce privesc aceste contradicţii, vă aducem la cunoştinţă 

că aceste condiţii de construire şi finisaje au fost discutate în comisiile 

avizatorilor şi în comisia tehnică de urbanism. Pentru beneficiar nu este nicio 

problemă dacă trebuiesc respectate condiţiile din avizul de oportunitate şi acest 

lucru se poate face printr-un amendament la prezentul proiect de hotărâre. 

 Mai mult decât atât este şi normal ca aceste contradicţii să fie între 

avizul de oportunitate şi avizul arhitectului şef, de ce: avizul de oportunitate se 

face într-o fază de început, avizul arhitectului şef se face într-o fază mai târzie, 

deci implicit vor fi şi nişte modificări. 

2. Atât pe planşele desenate, cât şi în partea scrisă a documentaţiei nu 

se regăseşte amplasamentul cimitirului aflat la o distanţă mai mică de 50 de m 

de terenul studiat. 

 Or, vecinătatea cu cimitirul a fost analizată de comisia de specialitate  

în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi în cadrul Direcţiei de Sănătate 

Publică şi ambele avize sunt pozitive în vederea realizării investiţiei.  
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Cimitirul este proprietate privată şi este înconjurat de o multitudine de 

funcţiuni şi anume: locuire unifamiliară, case. In partea de sud-vest este la o 

distanţă mult mai mare de 4 m, tot la nord-vest se află o locuinţă la 15 m şi tot 

la nord-vest se află locuinţă la 15 m, locuirea colectivă, adică blocuri se află în 

partea de nord la 25 m şi în partea de sud-vest la 32 de m. Locuirea de sezon, 

avem un cămin de elevi, studenţi – ce sunt acolo, în partea de sud-vest. Este la o 

distanţă de 5 m. Invăţământ, şcoala – în partea de sud, la 45 m. Servicii 

medicale sud-est – la 12 m, învăţământ, iarăşi, grădiniţa, în sud-est la 18 m. 

 Instituţii: Serviciul Judeţean de Medicină legală, vizavi de Taxe şi 

Impozite, în partea de est, 21 m. Instituţii: Serviciul de Taxe şi Impozite – 6 m. 

Propunerea noastră este la peste 30 m. 

Putem concluziona că pe niciuna din laturile cimitirului nu este 

respectată distanţa de 50 m şi chiar dacă s-ar încerca, acest lucru este aproape 

imposibil, deoarece cimitirul se află în mijlocul oraşului. 

Mai mult decât atât, în PUG-ul aflat în vigoare nu există condiţionarea 

unei retrageri de 50 de m. Mai mult decât atât, ordinul ăsta are o versiune 

actualizată în care nu mai este deloc menţionat textul doamnei arhitect şef. 

3. Regulamentul propus nu respectă art.31, alin.1 din Regulamentul 

General de Urbanism, aprobat prin H.G. 525/1996.  

Regulamentul propus a fost analizat în cadrul comisiilor de specialitate 

şi a suferit toate modificările cerute obiectiv, în cadrul acestora. Documentaţia 

de tip PUZ şi regulamentul aferent analizeză condiţiile în care se pot modifica 

reglementările de tip PUG şi regulamentul aferent. 

Trebuie să avem în vedere faptul că documentaţia PUG care este 

valabilă acum, este aprobată înainte de anul 2000, adică de foarte mult timp. 

Oraşul din punct de vedere urbanistic este într-o continuă transformare şi de 

aceea avem legislaţia care permite aprobarea unor investiţii noi, care nu au fost 

anticipate în momentul aprobării PUG-ului. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Permite, dar nu obligă! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Nu oriunde şi nu oricum! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Domnul proiectant, dacă aţi terminat! 

Domnul Pancrat Adrian - reprezentantul proiectantului 

Nu, nu am terminat. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Timpul este limitat, să ştiţi! Vă rog, încercaţi să sintetizaţi. 

Domnul Pancrat Adrian - reprezentantul proiectantului 

4. De asemenea, pe parcursul procedurii de informare şi consultare a 

publicului, au fost formulate unele sesizări ale proprietarilor imobilelor din 

vecinătate.  
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Propunerile investiţiei respectă în totalitate legislaţia în vigoare 

privind vecinătatea. In regulament şi în memoriu se face referire expres la 

respectarea Codului civil privind retragerile faţă de vecinătăţi. La documentaţia 

de autorizaţie se vor obţine acordurile notariale ale vecinilor, în condiţiile legii. 

Deci în momentul de autorizaţie. 

Sesizările proprietarilor imobilelor din vecinătate au fost analizate în 

cadrul grupului de lucru, dar au fost subiective, fără bază legală şi aceştia nici 

măcar nu s-au prezentat. 

Punctul 5 şi ultimul: avizul arhitectului şef nu a ţinut cont de 

observaţiile membrilor comisiilor. 

Deci în prezent, terenul aferent investiţiei pe toată lungimea sa, până la 

intersecţia cu magazinul BIG are o lăţime considerabilă şi este ocupată în mare 

parte de maşini parcate. Maşinile sunt parcate pe partea pietonală şi împiedică 

grav circulaţia pietonilor pe trotuar.  

Soluţia parcărilor de tip pieptene pe proprietatea privată în ceea ce 

priveşte accesul la zona de la parter, rezolvă problema maşinilor parcate ilegal 

pe trotuar. 

Menţionăm că tot subsolul blocurilor este destinat parcării maşinilor, 

un număr de 26 de locuri de parcare. Adică mare parte din parcări va fi la 

subsol, nu vor fi la parter. 

Se pare că a fost înţeles eronat, deoarece varianta aleasă este folosită 

la toate investiţiile de acest gen, chiar mai sus, pe aceeaşi stradă, la o distanţă 

de aproximativ 50 m este prezentat un astfel de caz, care funcţionează, respectiv 

un bloc.  

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Vă mulţumesc tare mult, v-am ascultat, aţi văzut, comisiile de 

specialitate au dat aviz nefavorabil. Oricum pică proiectul în şedinţa de azi, 

dumneavoastră puteţi să-l reluaţi, dacă vreţi, să fie reanalizat şi poate veţi primi 

un nou răspuns. Mulţumesc! 

Doamna avocat a S.C. CONSTANT PROD S.R.L. 

V-aş ruga să-mi permiteţi şi mie în calitate de avocat al Societăţii 

CONSTANT PROD! Mulţumesc! 

Nu vreau să vă reţin mult, însă aş vrea să punctăm câteva aspecte 

esenţiale din perspectiva acestui proiect. 

In primul rând apreciez că ar trebui domnii consilieri să voteze în 

funcţie de legalitatea elaborării acestui PUZ, dacă într-adevăr au fost 

respectate dispoziiţile legale privitoare la întocmirea şi elaborarea acestei 

documentaţii şi desigur, dacă s-au respectat absolut toate dispoziţiile cuprinse 

în avizul de oportunitate. 
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Să  nu uităm în primul rând că suntem în prezenţa unui PUZ, că acest 

PUZ a fost întocmit în baza avizului de oportunitate emis de unitatea 

administrativ teritorială, sub semnătura arhitectului şef, eu am acest aviz de 

oportunitate şi nu pot să spun că nu este semnat, aşa cum s-a afirmat aici, de 

asemenea trebuie să avem în vedere că atunci când o documentaţie ajunge în 

faţa comisiei tehnice a unităţii administrativ teritoriale, de amenajarea 

teritoriului şi urbanism, în mod evident avizul acestei comisii tehnice, având în 

vedere că se dă în prezenţa unor specialişti este totuşi unul consultativ, mai mult 

decât atât dacă într-adevăr se constată că ar fi necesară completarea acestei 

documentaţii, se întoarce documentaţia pentru completare, este un moment în 

care această documentaţie se poate întoarce în vederea completării, în caz 

contrar desigur ea merge mai departe. 

Din perspectiva celor menţionate de cele două comisii ale 

dumneavoastră, aspecte pe care nu le-am cunoscut până la acest moment, în 

sensul că certificatul de urbanism arată şi vorbeşte despre acordul vecinilor, 

după  caz, trebuie neapărat să avem în vedere că reglementările privind 

documentaţia de urbanism nu prevăd în mod expres acordul vecinilor, acordul 

vecinilor a survenit ca urmare a nemulţumirii pe care în general populaţia o 

manifestă atunci când se construieşte ceva în vecinătate, de asemenea, trebuie 

să avem în vedere că populaţia are posibilitatea de a participa la consultări şi 

de a-şi expune punctul de vedere, punct de vedere pe care desigur, tot în cadrul 

întocmirii documentaţiei trebuie să fie modificată această documentaţie şi în 

funcţie de modalitatea în care este afectată populaţia din vecinătate de această 

construcţie.  

Deci în mod evident nu putem să manifestăm un abuz doar pentru 

faptul că nu vreau eu să se construiască în vecinătatea mea, ci trebuie să 

analizez opinia populaţiei, care este motivul concret pentru care nu se doreşte a 

se construi în vecinătatea mea. Adică trebuie să analizez dacă îmi afectează 

viaţa privată, dacă îmi afectează sănătatea, astfel încât acest proiect să nu fie 

aprobat în cadrul Consiliului Local. 

Or, documentaţia PUZ prezintă un studiu astfel încât regimul de 

înălţime nu afectează imobilele din vecinătate, rezultă foarte clar că prezenţa 

acestei viitoare construcţii – pentru că practic nu suntem la autorizare 

construcţie, ci suntem la o aprobare PUZ, respectă de asemenea sănătatea 

populaţiei din vecinătate, este avizul emis de DSP în cadrul documentaţiei şi de 

asemenea, arată că nu afectează viaţa privată a vecinilor. 

Desigur că în viitor autorizarea construcţiei se va obţine de asemenea 

cu acordul vecinilor, după caz şi subliniez: după caz, adică dacă sunt respectate 

reglementările din Codul civil. 
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Câtă vreme sunt respectate reglementările cu privire la retrageri, nu 

ştiu de ce putem avea discuţie raportat la acordul vecinilor. Dacă s-au respectat 

opiniile care au fost aduse în cadrul consultării publice, nu ştiu de ce mai avem 

în vedere alte aspecte care au legătură cu acordul vecinilor. 

Deci prin urmare, vă rog să aveţi în vedere la momentul votului 

împrejurarea că toată documentaţia este în concordanţă cu avizul de 

oportunitate, că acest PUZ cuprinde reglementări care nu sunt în afara legii, 

astfel încât din punctul meu de vedere nu văd motive concrete de respingere a 

proiectului. 

In mod evident suntem foarte atenţi la restul populaţiei, adică populaţia  

nemulţumită, dar trebuie şi să avem în vedere de ce este nemulţumită, dacă într-

adevăr există o justificare a  încălcării vieţii private a populaţiei. 

Un singur aspect vreau să mai completez: cimitirul de care se face 

vorbire în observaţiile doamnei arhitect şef, nu este un cimitir în sensul 

cuvântului, este un cimitir care doar poartă denumirea de cimitir, nu este 

funcţional, el figurează ca parc Victor Impărat. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Nu, este cimitir, doamna avocat! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Ce înseamnă cimitir funcţional? 

Doamna avocat al S.C. CONSTANT PROD S.R.L. 

Unde sunt ritualuri de înmormântare. In sensul acesta mă refeream. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dar sunt morminte acolo! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Probabil cu toţii cunoaştem legislaţia privind urbanismul şi de aceea 

legiuitorul lasă consiliului local, indiferent de ceea ce s-a întâmplat în urma 

documentelor, că au primit – că nu au primit aviz, că a fost ţinut cont – sau nu  

s-a ţinut cont de ceea ce au reclamat locuitorii, specialiştii sau alte persoane 

implicate, lasă finalul Consiliului Local privind aprobarea sau respingerea 

planului urbanistic zonal. 

Am urmărit aici două pledoarii care fac trimitere la lucruri, să spunem 

aşa, care nu se ridică la înălţimea scopului acestui proiect. Avizele obţinute de 

la DSP, de la Garda de Mediu sau de unde le-aţi obţinut sau faptul că aţi spus 

că Consiliul Local vizează sau avizează legalităţi sau nelegalităţi, atributul 

consilierilor este unul de a delibera şi nu de a delibera între legal şi nelegal. Ei 

sunt emanaţi ca urmare a alegerii cetăţenilor şi decid în numele acestora, între 

două lucruri legale, între două lucruri propuse, între mai multe lucruri propuse, 

nu fac ei diferenţa între legal şi nelegal. 

Dacă locuiţi în municipiul Tulcea, dumneavoastră, care aţi făcut 

această pledoarie, aveţi conştiinţa încărcată. Vă mulţumesc! 



 35 

 

 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, pentru că am nişte nelămuriri! Aş vrea pe 

reprezentantul proiectantului să-l întreb  care sunt indicii urbanistici prevăzuţi 

în PUG pentru zona respectivă. P.O.T-ul şi C.U.T-ul prevăzuţi în PUG pentru 

zona respectivă. 

Reprezentantul proiectantului 

Sunt trecuţi în certificatul de urbanism. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Ne puteţi spune? 

Reprezentantul proiectantului 

Această întrebare a mai fost pusă într-o altă comisie. P.O.T. 50 - 45% 

şi C.U.T. 1,3 – 1,5. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Si cei propuşi prin PUG? 

Reprezentantul proiectantului 

50%, minim 45%. Şi C.U.T.-ul, nu mai ştiu exact 3 parcă,  nu mai ştiu 

exact. Tocmai de aceea s-a făcut PUZ-ul. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, dar numai că în Legea 350, pe care dumneavoastră o cunoaşteţi, 

există o prevedere care interzice modificarea acestor indici cu mai mult de 20% 

o singură dată. 

Reprezentantul proiectantului 

Da, dar dacă se schimbă funcţiunea se poate modifica... 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Daţi-mi şi mie articolul acesta, eu ştiu a cui este interpretarea aceasta. 

Doamna avocat a S.C. CONSTANT PROD S.R.L. 

32, alineat 1, lit.c). 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Funcţiunea este de locuire! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Vă mulţumesc, dacă nu mai sunt alte discuţii, trecem la vot. Luăm 

nominal. Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea. 

Vreţi nominal? Nu! Atunci: este cineva pentru? Este cineva împotrivă? 

Se abţine cineva? 

20 de voturi „împotrivă”. Proiectul de hotărâre nu a trecut. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.26, Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului 

Tulcea cu Asociația Centrul European pentru Diversitate în vederea 

implementării proiectului „Turist în orașul meu”. 



 36 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 4, 5. 

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 

Mulţumesc! Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

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

executiv. 

Cine este pentru?  

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

Punctul 27, Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea 

cu Asociația „Călător prin România” în vederea realizării unor proiecte de 

promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Tulcea. 

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

Domnul viceprimar Şinghi George 

Comisia nr.2 – 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? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, la  proiectul anterior am înţeles că nu există implicare financiară 

din partea U.A.T-ului şi am vrea să ştim exact şi aici dacă există implicare 

financiară din partea U.A.T-ului, care sunt costurile asocierii... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu vă pot răspunde, doamnă, nu există nici un fel de implicare 

financiară din partea U.A.T-ului şi toată activitatea pe care o vom face în 

parteneriat, va avea avizele înainte de realizare ale Comisiei Judeţene de 

Cultură. Pentru că Asociaţia „Călător prin România” are nişte obiective pe 

care le-a dezvoltat până în momentul actual, de exemplu ei au refăcut clădirea 

veche a Senatului României şi au transformat-o într-un muzeu, proiectul World 

Cleanup Day 2019, digitalizarea turismului în România, sprijinul educaţiei prin 

digitalizare, iar scopul principal este codul asociat monumentelor istorice, pe 

care îl ştim cu toţii sau îl vizualizăm cu toţii, însă ei vin cu partea de aplicaţie, în 

aşa fel încât toate detaliile care ţin de monument în sine, de zona în sine, de 

gastronomia, de istoricul, de specificul acestui loc, la simpla scanare a 

însemnelor să fie transmise tulcenilor, turiştilor în limba română, spaniolă, 

engleză,  chineză şi alte limbi, v-am trimis pe e-mail întregul proiect pentru a 

vedea că nu există costuri şi toate costurile sunt suportate de către această  
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asociaţie şi că au parteneri Ministerul Turismului, parteneri privaţi ca 

Dedeman, Loteria Română, parteneri cum este şi Primăria Tulcea – Horezu, 

Amara, Topoloveni, Giurgiu, Moldova Nouă, Caransebeş, Câmpina, etc., etc. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Am înţeles! Acele plăcuţe - de confecţionare şi montare se vor ocupa... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Din banii lor. Noi vom pune la dispoziţie doar suportul logistic, oameni 

care să sprijine, să pună la baza monumentelor istorice, propunerile vor fi 

prezentate Comisiei de cultură şi apoi vor fi montate. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Mulţumesc! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, am şi eu o observaţie, titlul proiectului este 

aprobarea asocierii Municipiului Tulcea cu Asociația „Călător prin România” 

în vederea realizării unor proiecte de promovare a obiectivelor turistice din 

Municipiul Tulcea, iar în contextul documentaţiei, la grupul ţintă nu se regăsesc 

turiştii de niciun fel. Adică grupul ţintă sunt doar instituţii locale, elevi, cadre 

didactice, personal auxiliar al instituţiilor ş.a.m.d.  

Domnul primar Ilie Ştefan 

Turiştii sunt cei pe care vor să-i atragă. Avem acolo în anexă 

parteneriatul aşa cum a fost propus şi în care sunt trecute principalele lucruri 

care se realizează, o să le dau citire dacă doriţi, dacă nu le aveţi la mapă. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumită, doamna consilieră, de răspuns? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Da! 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

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

forma prezentată de executiv. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Doriţi vot nominal? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Nu, grupul consilierilor Partidului Social Democrat se abţine de la vot 

la acest proiect. Cei prezenţi. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Se mai abţine cineva? 

Cine este pentru? 

Cine este împotrivă? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Noi suntem pentru! 
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Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 14 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          Abţinere 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA          Pentru 

6. HALIŢ TATIANA          Pentru 

7. LUCA ANDALUZIA          Abţinere 

8. MARIN CEZAR-GEORGE          Abţinere 

9. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 

10. MOCANU LAURENŢIU          Pentru 

11. MOTOC OCTAVIAN          Pentru 

12. PAVEL VIORICA          Pentru 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Pentru 

14. SIMION DRAGOŞ          Pentru 

15. SUHOV ANCA          Abţinere 

16. ŞACU STERE          Pentru 

17. ŞINGHI GEORGE          Pentru 

18. ŢIU GABRIEL-DORIN          Impotrivă 

19. URSE LILIANA          Pentru 

20. VIZAUER LAVINIA          Abţinere 

 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul 28, Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care va 

ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a 

garanțiilor locale ale Municipiului Tulcea. 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă sunt discuţii? 

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

executiv. 

Cine este pentru?  

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

Punctul 29 am înţeles că s-a retras. 
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Domnul viceprimar Şinghi George 

Da, se retrage, dar am putea explica un pic despre ce este vorba, 

proiectul se retrage pentru moment, urmând a fi reintrodus. 

Este vorba de semnarea unui acord iniţiat de Comisia Europeană, un 

acord  Green City, prin care până în 2030 ne propunem nişte măsuri, o agendă 

prin care şi oraşul nostru să  îndeplinească criteriile de oraş verde. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc pentru explicaţii, trecem la punctul  “Diverse”. 

Dacă sunt intervenţii la acest punct. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, aş vrea să am o intervenţie şi să profit de situaţia în 

care ne-am regăsit cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal, cred că, domnul primar, trebuie să demarăm în sfârşit 

procedura de selectare şi de aprobare a membrilor comisiei tehnice de 

urbanism, pentru că este puţin incompletă, pentru că din comisie face parte 

arhitectul şef pe persoană fizică, Raicu, cred că este şi regretatul domn arhitect 

Pavel şi cred că se impune neaparat modificarea comisiei, plus că nici nu prea a 

ţinut cont de prevederile legale privind reprezentanţii de la alte instituţii publice, 

cum ar fi Protecţia mediului sau Direcţia de cultură sau chiar şi arhitectul şef al 

Consiliului Judeţean, care cred că ar trebui să facă parte dintr-o astfel de 

comisie. 

Şi tocmai pentru a nu ne mai regăsi într-o astfel de situaţie şi chiar 

dacă aşa cum spunea doamna avocat este o comisie consultativă, cred că 

trebuie să se ţină cont de părerea acestor specialişti. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Vă promit, doamna consilier, că data viitoare sau în perioada 

următoare vom pune pe ordinea de zi. Vă mulţumesc foarte mult! 

Doamna consilier Suhov Anca 

In completare, regulamentul de funcţionare al comisiei tehnice de 

urbanism a fost în lucru din toamnă până acum, Ordinul a venit cu nişte 

propuneri de modificare, care au fost însuşite de Serviciul de Urbanism, avem o 

formă finală, după care este la decizia dumneavoastră. 

Sunt două variante: varianta nr.1, în care intrăm în Consiliul Local 

data viitoare cu Regulamentul de funcţionare, în care sunt nominalizate 

instituţiile şi numărul de persoane pe care trebuie să le delege pentru această 

comisie, urmând ca să se facă ulterior corespondenţa cu instituţiile respective. 

Cealaltă variantă este ca într-un timp foarte scurt să reuşiţi să faceţi 

corespondenţa cu instituţiile respective şi să intraţi cu persoanele nominale pe 

listă. 

 Domnul primar Ilie Ştefan 

O să dăm această posibilitate Serviciului de Urbanism să arate că în 

termen scurt poate să ducă la îndeplinire acest important obiectiv. 
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Domnul arhitect Ivanov Dan Ervin 

Referitor la Regulamentul de funcţionare al comisiei tehnice de 

urbanism şi amenajare a teritoriului, aşa cum spunea şi doamna consilier Anca 

Suhov, noi am parcurs o parte din demers încă de anul trecut, am ajuns la mai 

multe versiuni revizuite, noi oricum, în special din iarnă, din noiembrie am 

constatat că însăşi comisia în sine trebuie să fie dezvoltată, să includă şi alte 

subcomisii, una din ele fiind cea de estetică, celelalte două fiind  de reţele şi de 

circulaţie şi în acest sens vor fi bineînţeles chemaţi reprezentanţi ai tuturor 

instituţiilor cu privire la acele domenii, deci ca să răspund solicitării, da este în 

lucru şi o să facem tot posibilul chiar să fie propusă pentru următoarea şedinţă 

de Consiliu Local, desigur va fi cu informarea publicului, nu cred că o să se 

aprobe în aprilie, dar măcar să fie discutată. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Mulţumim, domnul arhitect! 

Dacă mai sunt alte intervenţii? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă tot am început, îmi cer scuze, dar duminică se sărbătoreşte 

Paştele creştinilor de rit romano-catolic şi catolic şi vreau cu această ocazie să 

le urăm acestora sărbători fericite pascale şi multe împliniri şi bucurii! Vă 

mulţumesc! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Şi noi vă mulţumim! 

Domnul consilier Şacu Stere 

Vă mulţumesc, vă doresc o seară minunată în continuare, încheiem 

şedinţa. 
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