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ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
                                 PROCES-VERBAL 

 

Incheiat astăzi, 12 aprilie 2021, ora 13,00 în  şedinţă  

extraordinară  publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul 

Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Ştefan Ilie, primarul 

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

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

(1) lit. b),  art. 197,  alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de Urgență a 
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407/07 aprilie 2021 şi adusă la cunoştinţă publică prin presă şi site-ul 

oficial al Primăriei Municipiului Tulcea. 

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

în funcţie). 

Intârzie la şedinţă domnul consilier Antrop Ciprian. 

La şedinţă participă domnul Ştefan Ilie, primar al municipiului 

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

consilieri şi viceprimari ai municipiului Tulcea, domnul Leventh Iusuf, 

secretarul general al municipiului Tulcea, domnul Nicolae Bibu, 

administratorul public al municipiului Tulcea, invitaţi în legătură cu 

ordinea de zi, reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

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, 

bine aţi venit! 
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 Suntem prezenţi 20 de consilieri locali din 21, şedinţa poate începe. 

Avem pe ordinea de zi 12 puncte. 

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

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 20 voturi „pentru” ordinea de zi a fost aprobată. 

- Ordinea de zi aprobată este următoarea: 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli pe anul 2021 al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei”. 

 - inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli al Societății Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2021. 

 - inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2021. 

 - inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli al Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021. - inițiator 

Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea Comisiile de specialitate 

sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2021. 

 - inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea  

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al municipiului Tulcea pentru anul 2021. 

 - inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea  

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru activităţile unităților de învățământ preuniversitar de stat 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021.  

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

 9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 31.500 lei din 

bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2021, pentru acordarea unei 
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subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor 

române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități 

de asistență socială. 

 - inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea  

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

10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.200 lei din 

bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2021, pentru acordarea unei 

subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor 

române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități 

de asistență socială. 

 - inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea  

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

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

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

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

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

aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 

2020, datorate bugetului local al Municipiului Tulcea, cu modificările și 

completările ulterioare.  

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

 12. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Tulcea la 

Acordul privind orașele verzi - Green City Accord. - inițiator George 

ȘINGHI, Consilier local Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 

5. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. - inițiator Ștefan ILIE, 

Primarul Municipiului Tulcea 

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

Vă rog să prezentaţi avizele 

 Doamna consilieră Urse Liliana  

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

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

Comisia nr.5 – aviz favorabil, cu o abţinere. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Mulţumesc, dacă sunt comentarii la acest proiect? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.2, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 

Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Ansamblului Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”. 

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

Doamna consilieră 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 nr.5 – aviz favorabil, cu 4 voturi „pentru” şi o abţinere. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă sunt discuţii la acest proiect? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. CIUREANU CONSTANTIN          Pentru 

2. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE          Pentru 

3. DRĂNICEANU DANIEL Impotrivă 

4. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA          Pentru 

5. HALIŢ TATIANA          Pentru 

6. LUCA ANDALUZIA Pentru 

7. MARIN CEZAR-GEORGE          Pentru 

8. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 

9. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

10. MOTOC OCTAVIAN          Pentru 
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11. PAVEL VIORICA          Pentru 

12. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Pentru 

13. SELA GEORGIAN          Pentru 

14. SIMION DRAGOŞ Pentru 

15. SUHOV ANCA          Pentru 

16. ŞACU STERE          Pentru 

17. ŞINGHI GEORGE Pentru 

18. ŢIU GABRIEL-DORIN          Impotrivă 

19. URSE LILIANA          Pentru 

20. VIZAUER LAVINIA          Pentru 

 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul 3, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 

Venituri şi Cheltuieli al Societății Agropieţe S.A. Tulcea pe anul 2021. 

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

Doamna consilieră Urse Liliana  

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă sunt comentarii? 

- A venit domnul consilier Antrop Ciprian. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

In raportul de specialitate pe partea de buget, văd că se 

prognozează o creştere a veniturilor, e adevărat, şi o creştere a 

cheltuielilor. Dar având în vedere că se prognozează această creştere a 

veniturilor, aş vrea să ştiu de ce la nivel de venituri cuvenite  bugetului 

local avem o scădere. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Doriţi o explicaţie din partea doamnei director? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Vă rog, doamna director! 

Doamna Pascale Rodica – director S.C. Agropieţe S.A. 

Dividendele la care vă referiţi probabil sunt cele referitoare la 

anul 2021. Faptul că veniturile cresc doar în proporţie cu 1,3%, 



 6 

cheltuielile cresc cu 3%, o să observaţi că profitul este diminuat. 

Repartizarea profitului este făcută conform Ordonanţei 64, dividendele 

cuvenite acţionarului sunt în cuantum de 50% din profitul net realizat. 

Deci având un profit mai mic faţă de cel realizat în anul 2020, automat şi 

devidendele cuvenite acţionarului sunt în cuantum micşorat. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia  

Pe partea  să spunem de dezvoltare a activităţii, vreau să ştiu dacă 

v-aţi gândit la organizarea acelor pieţe pe cartiere, fie şi pieţe volante, 

care să fie organizate la sfârşit de săptămână în diverse cartiere. 

Doamna Pascale Rodica – director S.C. Agropieţe S.A. 

Nu am luat în calcul lucrul acesta, ţinând cont de faptul că încă 

suntem în pandemie, noi avem restricţii şi pentru pieţele care funcţionează 

acum,  Piaţa Sf.Gheorghe, Piaţa Vest şi Piaţa Veche, ele funcţionează la 

capacitate redusă tocmai pentru a asigura distanţa fizică.  

Pentru a organiza astfel de pieţe volante sunt necesare condiţii 

speciale şi aici mă refer nu neapărat la distanţarea fizică, ci la a asigura 

condiţiile de igienă, sursa de apă şi tot ceea ce presupune funcţionarea 

unei astfel de activităţi.  

Dar în momentul în care nu vom mai fi restricţionaţi de pandemie, 

clar  luăm în calcul şi lucrul acesta, putem veni oricând cu o modificare, o 

rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aş vrea să vă spun că în bugetul de investiţii, referitor la acest 

capitol, avem construcţia unei pieţe în E3, pe care am bugetat-o şi, de 

asemenea, în cadrul structurii dumneavoastră am mai discutat şi despre 

refacerea, recompartimentarea pe Alexandru cel Bun a unei clădiri, pentru 

a putea funcţiona ca piaţă. 

Domnul Grecu Răzvan – consilier al Primarului Municipiului 

Tulcea 

Pe partea de Alexandru cel Bun, este o clădire care jumătate din 

ea are o cameră frigorifică, iar cealaltă parte este o cameră uzuală. Vom 

face toate lucrările pentru a funcţiona ca piaţă. 

Doamna Pascale Rodica director S.C. Agropieţe S.A 

Dacă îmi permiteţi să completez, am fost cu domnul consilier 

Grecu la faţa locului şi într-adevăr pe platoul descoperit unde sunt 

producătorii agricoli sunt într-adevăr spaţii, acestea sunt în administrarea 

DIAP-ului şi într-adevăr se fac demersuri pentru a le readuce pentru 

comercializarea fie a produselor de origine animală şi aici mă refer la 

brânză şi produse lactate, însă aici mai trebuie să vedem exact 
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identificarea spaţiului şi ce modernizări mai trebuie aduse spaţiului 

respectiv. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Noi am pus în buget atât piaţa nou construită din Cartierul E3, cât 

şi posibilităţi de reabilitare sau de compartimentare, sau de autorizare a 

acestei zone şi sperăm ca până la sfârşitul anului să funcţioneze şi la 

Alexandru cel Bun şi să avem şi proiectul pentru E3. Mulţumesc! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă mai sunt nelămuriri? 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Punctul 4, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 

Venituri şi Cheltuieli al Societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 

2021. 

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

 Doamna consilieră Urse Liliana  

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Sunt intervenţii la acest proiect? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, ca o constatare: faţă de bugetul de anul trecut, 

bugetul STP se diminuează cu  cu 3,3 milioane, sper că o să puteţi să faceţi 

faţă acestei diminuări sau probabil că va exista o rectificare. 

In altă ordine de idei, la şedinţele reunite ale comisiilor nu mi-am 

exprimat votul, pentru că nu apucasem să vizualizez şi bugetul 

dumneavoastră. 

Intrebarea mea este, pentru că aveţi un capitol în care se repetă de 

la an la an, nişte creanţe de la un operator cu capital privat, în sumă totală 

de 705,95 mii lei şi aş vrea, domnul director, să vă întreb: cum aveţi de 

gând să recuperaţi banii aceştia sau dacă aţi făcut demersuri în instanţă, 

ştiu că a existat un contract care a avut nişte probleme, respectiv cu SC 

LEILA S.R.L, profit şi de faptul că este domnul vice aici, care pe vremea 
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aceea era administratorul societăţii, aş vrea să ştiu în ce stadiu suntem 

vizavi de această restanţă, care din 2017 se tot regăseşte în buget. 

Domnul Bălan Lucian Daniel – director S.C. TRANSPORT 

PUBLIC S.A. 

Ce aţi spus dumneavoastră din suma aceea de şapte sute şi ceva 

mii lei, cea mai mare parte este de la o societate aflată în insolvenţă, la 

care suntem prinşi cu o sumă de 400 mii ca şi cheltuieli de lichidare, unde 

suntem prioritari faţă de ceilalţi creditori. 

Cât priveşte debitul de la societatea amintită, noi suntem în faza în 

care am făcut somaţii de plată, urmând să acţionăm şi în instanţă dacă 

observăm că nu este achitată datoria. Datoria provine cumva din două 

părţi, cea mai mare parte înseamnă penalităţi de întârziere. Debitul 

principal este undeva la 24 mii lei. Deci suntem în proceduri. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Deci aşteptaţi decizia instanţei! 

Domnul Bălan Lucian Daniel – director S.C. TRANSPORT 

PUBLIC S.A. 

Nu, suntem în procedura prealabilă. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Mulţumesc! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Am şi eu o întrebare pentru  domnul Bălan! In raportul de 

justificare a bugetului S.C. Transport Public se menţionează acolo că acest 

raport este făcut pe principiul prudenţei şi al continuităţii în activitate. 

Vreau să-l întreb pe domnul Bălan ce înseamnă „principiul 

prudenţei”, că sigur nu se referă la prudenţa referitor călători care 

utilizează aceste autobuze, pentru că ştiţi foarte bine ce probleme avem cu 

avariile la aceste autobuze, chiar ieri  - şi pe facebook mulţi cetăţeni au 

postat, dar s-a întâmplat să văd şi eu în trafic un autobuz galben care 

bubuia şi pocnea, şi dădea artificii şi scotea un fum negru, şi totuşi înainta 

aşa  şi această imagine este o normalitate la Tulcea cu transportul public 

şi mă îngrijorează acest „principiu al prudenţei” şi vreau să-mi explicaţi 

despre ce este vorba. Şi suma de 60.000 lei la investiţii pe 2021, referitor la 

autobuze second hand. 

Dacă pentru autobuzele electrice investiţia este de durată, am 

văzut aici, în anexa 4 că s-ar cam termina această investiţie prin 2024, ce 

facem cu aceste câte second hand până atunci sau aşteptăm să se întâmple 

chiar nişte accidente cu adevărat periculoase pentru călători. Oamenii 

totuşi utilizează transportul public, aşa cum este el praf! 
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Domnul Bălan Lucian Daniel – director S.C. TRANSPORT 

PUBLIC S.A. 

Deci principiul prudenţei şi al continuităţii: avem un contract de 

delegare, care ne impune să facem un număr de kilometri în municipiul 

Tulcea şi tocmai de asta am trecut acolo să achiziţionăm până la 

autobuzele electrice aceste autobuze second hand, ca să putem face aceşti 

kilometri, dacă proiectele cu autobuzele electrice întârzie. 

Astăzi am vorbit la Ministerul Dezvoltării şi au spus că sunt că 

într-o fază avansată cu achiziţia celor 10 autobuze şi s-ar putea ca până la 

sfârşitul anului să vină prima tranşă. Ni s-a spus că lucrurile evoluează 

pozitiv acolo. 

Acum, principiul de care întrebaţi dumneavoastră, al prudenţei, se 

referă la altceva, la principiul prudenţei economice! 

Vreau să ştiţi că autobuzele STP nu circulă fără ITP şi fără toate 

verificările tehnice la zi! Ca dovadă că deşi au fost implicate în accidente 

care nu erau din vina noastră, să ştiţi că întotdeauna, de exemplu chiar şi 

atunci când conduce şoferul şi un pasager cade pentru că nu s-a ţinut de 

bară, autobuzul este luat de Poliţie, dus la staţia ITP şi verificat şi abia 

după aceea omul este scos din cauză şi nu i se face dosar penal.  

Deci sub acest aspect, chiar dacă aţi auzit dumneavoastră nişte 

bubuituri, sigur acel autobuz urma să fie dus la atelier, sunt chestiuni care 

se întâmplă zilnic şi nu numai la Tulcea! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Ba da, numai la Tulcea... 

- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Domnul Bălan Lucian Daniel – director S.C. TRANSPORT 

PUBLIC S.A. 

Cei de la Constanţa au achiziţionat autobuze în ultimii doi ani. 

La noi şi călătorii trebuie să înţeleagă efortul pe care îl face 

Primăria să asigure transportul public în oraş la preţul care nu a mai fost 

modificat din anul 2012!  

Cred că avem unul dintre cele mai mici preţuri nu mă refer la 

biletul pe hârtie, ci mă refer la abonamente, 1,22 lei/călătorie. Chestiunea 

asta s-a suportat din bani de la buget. Şi atât putem să facem toţi în 

momentul de faţă! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Din 2011 nu s-a mai modificat preţul la bilet. 
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Domnul viceprimar Simion Dragoş 

In completare la ceea ce a spus domnul director Bălan, am avut 

discuţii cu conducerea STP în ultima perioadă tocmai de această natură, 

de completare a parcului până la achiziţia autobuzelor electrice, pentru a 

asigura transportul în comun şi am ajuns la concluzia că vor fi necesare 

acele achiziţii de autobuze second hand pentru a descurca situaţia până la 

momentul în care vom ajunge să le avem pe cele electrice, iar siguranţa 

pasagerilor şi liniile să fie asigurate în mod constant în municipiul Tulcea. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc! Dacă mai sunt nelămuriri, vă rog! 

Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.5, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 

Venituri şi Cheltuieli al Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021.  

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

Doamna consilieră Urse Liliana  

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Dacă nu, trecem la vot. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

 Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 

Venituri şi Cheltuieli al Societății Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 

2021. 

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

Doamna consilieră Urse Liliana  

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

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

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

 Dacă îmi permiteţi, am citit mai atent după şedinţa de comisii, de 

fapt mi-am adus aminte că în 2018, cred, printr-o hotărâre de Consiliu 

Local s-a atribuit Serviciilor Publice monitorizarea închiderii rampei de 

deşeuri neconforme din Vărărie. 

Intrbarea mea este dacă aţi prevăzut sumele necesare 

monitorizării acestei rampe. Dacă ştiţi de ea. 

Recunosc că am văzut târziu şi nu am mai reuşit să... Deci în 2018, 

este doamna Verban? In 2018 printr-o hotărâre de Consiliu Local s-a 

atribuit această rampă de deşeuri neconforme din Vărărie şi avea 

obligativitatea de a executa lucrări de monitorizare, care constau în nişte 

lucrări de studii de mediu ş.a.m.d. şi care trebuiesc depuse cu o frecvenţă 

trimestrială sau anuală, depinde de ce factori de mediu sunt monitorizaţi, 

la APM Tulcea. Şi nu am văzut în buget bani alocaţi pentru studiu de 

mediu! 

Domnul consilier Şacu Stere 

Rampa ECOREC-ului sau care? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Nu, rampa de deşeuri neconforme. Era o rampă pentru 

depozitarea deşeurilor provenite din construcţii, demolări ş.a.m.d., care 

era a Primăriei. In spate la REMAT. 

Sau poate intră în bugetul municipiului?Nu! Poate, dacă e cazul, 

să revenim cu o rectificare. 

Domnul Bibu Nicolae – administrator public  al municipiului 

Tulcea 

Vom reveni, doamna consilier, în acelaşi timp o să ne uităm şi pe 

execuţiile bugetare din 2018, 2019 şi 2020, să vedem dacă au fost bugetaţi. 

Aveţi idee dacă au fost bugetaţi? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Nu ştiu, nu-mi amintesc. Vă daţi seama că nu pot să-mi amintesc în 

detaliu fiecare buget alocat. Probabil da, probabil nu! Sincer, căutam un 

proiect de hotărâre şi am dat peste proiectul acesta. Dar nu a fost niciun 

afront şi nicio tragere de urechi. Doar un semnal ca să avem grijă, dacă  

într-adevăr şi în anii trecuţi au fost prevăzuţi sau nu şi e foarte rău dacă nu 

au fost prevăzuţi, să avem grijă să facem lucrul acesta! 
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Domnul primar Ilie Ştefan 

Atât în zona Societăţii Servicii Publice, cât şi cea de Gospodărie 

municipală, vor fi alocaţi o dată prin bugetul municipiului, o dată prin 

bugetul serviciilor, investiţii sau lucrări care să contribuie la o mai bună 

gestionare a deşeurilor şi colectare a lor. 

Nu este de ascuns faptul că suntem precari la momentul acesta şi 

din mai multe cauze, în special din cauza spaţiilor înguste şi neprieteneşti 

cu un mod de colectare şi gestionare selectivă a deşeurilor, a faptului că 

identificăm locuri pe care la un moment dat probabil le vom achiziţiona 

pentru că de-a lungul timpului în spaţiile publice s-au construit spaţii 

private şi în felul acesta am fost mai înghesuiţi şi din aceste motive avem 

un punct de colectare la câteva blocuri, foarte mult, din aceste motive se 

adună acolo deşeuri în cantităţi foarte mari şi avem atât prin Serviciul 

Gospodărie municipală, dar şi în bugetul Serviciilor Publice investiţii 

pentru modernizarea unor puncte, atât suprateran, cât şi subteran. 

De asemenea, căutăm şi identificăm posibilităţi de a depune cereri 

de finanţare pentru a realiza o capacitate a colectării şi depozitării 

deşeurilor aşa cum ar trebui ea să fie, cum o găsim în alte localităţi, din 

păcate, la momentul actual SC Servicii Publice sau Primăria Municipiului 

Tulcea nu este eligibilă pe proiectele finanţărilor europene în exerciţiul 

financiar următor, există eligibilitate doar din perspectiva Consiliului 

Judeţean şi a Asociaţiei pentru gestionarea selectivă a deşeurilor, unde 

Municipiul Tulcea lipseşte cu colectarea şi cu gestionarea, ea este membră 

şi la acest capitol şi suntem în discuţii şi în evaluări pentru a vedea dacă 

este oportun ca într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, dacă 

vom trece şi noi în sistemul centralizat al judeţului, tocmai pentru a ne 

scădea cheltuielile, cum este şi firesc şi pentru a fi eligibili şi a putea pune 

la dispoziţia locuitorilor municipiului de la pubele, până la sisteme de 

colectare moderne. 

Dar pentru acestea va trebui să ne evaluăm foarte bine activitatea 

şi să vedem cum este mai bine, pentru că exemplele sunt împărţite, există 

oraşe de capacitatea municipiului Tulcea care au făcut performanţă la 

nivelul serviciilor publice şi există altele care au preferat externalizarea 

acestor proceduri către structurile judeţene sau către privaţi. 

Important este ca alături de măsurile coercitive pe care vom 

insista în perioada următoare şi de noile regulamente pe care le vom 

propune în şedinţele următoare, sistemul de gestionare şi colectare a 

deşeurilor – care este principala carte de vizită a serviciilor publice – să 

funcţioneze mult mai bine decât până acum. 
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Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc, domnul primar! 

Dacă mai sunt intervenţii? 

Dacă nu, trecem la vot. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.7, Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea pentru anul 2021. 

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

Doamna consilieră Urse Liliana  

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier 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 pe marginea acestui proiect? 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Eu aş vrea să fac un amendament personal, am mai prezentat acest 

amendament de-a lungul timpului, aş dori să se diminueze capitolul 67.02 

de la cultură, religie cu 50 mii lei şi să se adauge la capitolul 59.01 – 

burse. 

 In concluzie s-a mai discutat despre această problemă, 

propunerea mea este să se diminueze din bugetul statuii lui Mihai 

Eminescu,  care - nu cred că avem nevoie pe timp de criză sanitară de un 

bust!  

Adică până şi poetul nostru ne-a zis „Ce-ţi pasă ţie, chip de lut,  

Dac-oi fi eu sau altul?” 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Unde vreţi să duceţi aceşti 50 mii lei? 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Aceşti 50 mii lei, am mai spus şi anul trecut şi anul acesta, să se 

ducă la bursele de performanţă, adică pentru copiii care merg la olimpiade 
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şi iau locurile I, II sau III, nu pentru toţi care iau 9 la mediile generale. 

Adică pe acei copii care ar putea să se ridice la nivelul lui Mihai Eminescu 

să-i ajutăm şi să-i sprijinim în loc de 250 lei pe lună, cu 500 lei. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Eu cred că s-au completat şi bursele de performanţă şi de merit şi 

o să se mai completeze şi pe viitor, dar acest bust al marelui nostru poet 

Mihai Eminescu vine tot sub semnul educaţiei, al culturii şi atunci trebuie 

făcut şi acesta, de ce să renunţăm la el! 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Trebuie făcut, dar în plină criză sanitară trebuie să fim un pic mai 

atenţi cu bugetul şi să-i stimulăm pe cei care sunt în dificultate. Adică 

pentru aceşti copii 250 de lei reprezintă foarte mult, mult mai mult decât ar 

reprezenta pentru oricare dintre noi! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Aşa este, dacă îmi aduc aminte, anul acesta de două ori am 

suplimentat bursele de merit,  bursele de performanţă şi o să le mai 

suplimentăm. 

Deci propuneţi sub formă de amendament sau... 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Da, acesta este amendamentul meu! Să se diminueze de la 

cap.67.02 – Cultură, recreiere, religie, suma de 50 mii lei şi se adaugă la 

capitolul 59.01, burse, în vederea dublării burselor de performanţă pentru 

elevii care iau locul I, II şi III la concursurile naţionale şi la olimpiade. De 

la 250 lei, la 500 lei. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

O să supun la vot, dar mai întâi să-l ascultăm şi pe domnul 

consilier Ţiu. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Trebuie să răspund şi să recunosc că în comisie, membrii comisiei 

economice ştiu, că am mai avut discuţia aceasta, îmi place insistenţa 

domnului consilier Porneală, am crezut că l-am lămurit în comisie, poetul 

Eminescu, totuşi este poetul nepereche! La şcoală, cel puţin pe mine aşa  

m-a învăţat! Adică niciunul dintre actualii absolvenţi nu cred că ar putea 

să-l atingă măcar pe Eminescu, darămite să-l depăşească, cum v-aţi dorit 

dumneavoastră, dar şi în comisie v-am spus că suma asta de 50 mii lei, 

aferentă bustului, este o sumă insignifiantă.  

Dacă vă uitaţi în tot bugetul de investiţii, de 150 milioane, 

calculaţi dumneavoastră cam cât ar însemna cei 50 mii lei din total buget! 

0,3%!  
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Deci să renunţaţi la asta, mi se pare absolut absurd! 

Dumneavoastră cred că nu v-aţi uitat foarte atent pe celelalte linii ale 

bugetului! Adică de acum o lună aţi fost setat pe dispariţia bustului, parcă 

aveţi ceva!  

Cum vă simţiţi dumneavoastră, când Esenin este, sunt trei celebri 

autori străini ai minorităţilor dobrogene lângă hotelul Delta, dar Mihai 

Eminescu, cel mai mare poet roman, nu este! Cum vă simţiţi 

dumneavoastră?! 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Imediat vă răspund: eu aş considera că am face mult mai multe 

pentru cultură stimulând nişte tineri care cu adevărat merită, decât să 

creăm nişte statui pe care într-adevăr lumea le apreciază, dar nu le bagă 

în seamă atât de mult cât ar băga nişte copii care au făcut o performanţă şi 

să ştiţi că ar stimula şi pe alţi copii să intre în acest concurs al rezultatelor 

bune la învăţătură! 

Aşa cum am mai spus, 50 mii lei nu este o sumă nici mică, nici 

mare, dar am considerat că investiţia pentru un bust în plină criză 

sanitară, nu este oportună! Poate la anul va fi, dar ar trebui să fim un pic 

mai atenţi cu banul public! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Şi v-aţi uitat dumneavoastră foarte atent pe toate liniile de la 

investiţii şi nu v-a scos niciuna ochii, în afară de aceasta? 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Data trecută erau 90 mii lei pentru statuia lui Mihai Eminescu, 

care mi s-a părut revoltător, a scăzut la 50 mii lei, numai că eu nu consider 

că încă o statuie, chiar dacă este a poetului naţional Mihai Eminescu, este 

oportună... 

Domnul Bibu Nicolae – administrator public al municipiului 

Tulcea 

Dacă îmi permiteţi, ca să venim în sprijinul colegilor de la USR, 

am mai identificat o soluţie, fără să-i afectăm pe colegii de la PSD cu 

bustul poetului nepereche, cei doi consilieri de la USR până la sfârşitul 

anului vor încasa aproximativ 35 mii lei indemnizaţia de şedinţă, diferenţa 

de la cei 35 mii ai lor până la 50 mii o pun eu, mă angajez, cei 15 mii, 

astfel încât să putem să contribuim cu cei 50 mii la cuantumul burselor pe 

care îl propun colegii de la USR. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Da, dacă unii colegi sunt de acord! Dacă sunt, vin şi eu în 

sprijinul dumneavoastră, domnul Bibu! Şi vin şi eu cu aceeaşi sumă! 
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Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Eu v-aş propune tuturor consilierilor, primarului, city 

managerului, să-şi doneze întreaga indemnizaţie de pe timpul 

mandatului… 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Haideţi că o dăm în derizoriu şi chiar nu este cazul! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Exact! Aşa cum spune şi colega noastră, o dăm aşa în haştagisme 

din acestea! 

Domnul consilier, consideraţi că e nevoie de jocuri de artificii  

anul acesta, pandemic fiind? 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Poate simbolic… 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Mai mult decât o statuie a poetului Eminescu! Pentru că şi acolo 

sunt sume considerabile, poate că nu vom avea nici joc de artificii anul 

acesta şi aţi fi putut să identificaţi şi din zona aceea, ca să nu tăiaţi chiar 

din bustul poetului, nu ştiu de ce aveţi aşa o patimă! Nu aţi făcut limba şi 

literature română la şcoală?! 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Eu m-am referit la cheltuirea banului public, asta este patima 

mea! Si această patimă nu este împărtăşită doar de mine, în general 

cetăţenii asta doresc de la Consiliul Local. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

După cum vedeţi, în sală nu vă împărtăşeşte nimeni opinia! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Domnule consilier, pot să spun şi eu ceva? 

Pentru că aţi spus şi despre mine, eu cred că trebuie să aveţi 

responsabilitatea lucrurilor pe care le spuneţi şi să fiţi coerent şi în mod 

real racordat la problemele cetăţenilor! 

Şi cred că dumneavoastră ştiţi că problemele cetăţenilor, în marea 

lor majoritate sunt total altele decât cele pe care le invocaţi 

dumneavoastră şi ele adună o presiune asupra noastră, asupra mea în 

primul rând, ca primar, particip şi eu alături de domnul preşedinte şi de 

domnul Bibu pentru a vă completa suma şi în felul acesta  o avem cu totul 

realizată  pentru bust. Este în regulă? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Nu! Nu cred că este în regulă să abordăm aşa bugetul! 
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Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Eu aş vrea să căutăm – după cum s-au finanţat alte proiecte, aşa  

s-ar finanţa şi acesta, nu ar trebui copiii să fie supuşi la un gen de milă şi 

caritate, acesta este dreptul lor! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Corect şi v-am spus că se vor mai suplimenta aceste sume pe 

parcursul mandatului. Nu vă faceţi griji, nu renunţăm la premiile pentru 

copii, pentru burse şi pentru performanţă. 

Dacă urmare acestui amendament mai vrea cineva să intervină? 

Dacă nu, supunem la vot amendamentul. 

Cine este pentru amendament? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu un singur vot “pentru”, amendamentul nu a trecut. 
Situaţia votului: 

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN  

2. CIUREANU CONSTANTIN           Impotrivă 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE           Impotrivă 

4. DRĂNICEANU DANIEL Impotrivă 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA           Impotrivă 

6. HALIŢ TATIANA           Impotrivă 

7. LUCA ANDALUZIA Impotrivă 

8. MARIN CEZAR-GEORGE           Impotrivă 

9. MERGEANI ANA-ELENA           Impotrivă 

10. MOCANU LAURENŢIU Impotrivă 

11. MOTOC OCTAVIAN           Impotrivă 

12. PAVEL VIORICA           Impotrivă 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN Pentru 

14. SELA GEORGIAN           Impotrivă 

15. SIMION DRAGOŞ           Impotrivă 

16. SUHOV ANCA Impotrivă 

17. ŞACU STERE           Impotrivă 

18. ŞINGHI GEORGE Impotrivă 

19. ŢIU GABRIEL-DORIN          Impotrivă 

20. URSE LILIANA           Impotrivă 

21. VIZAUER LAVINIA Impotrivă 

 
Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mai sunt comentarii privind proiectul de hotărâre? 
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Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Vizavi de întreg proiectul, domnule preşedinte, nu avem o anumită 

completare, dar după discuţia cu domnul director Bălan, în care dânsul a 

exprimat opinia ca la sfârştiul anului să avem autobuzele electrice, eu m-am 

uitat şi pe bugetul de investiţii cu fonduri europene, pe care o să-l aprobăm şi 

este o sumă deosebit de importantă alocată acestui proiect. 

Acum, nu vreau să fac un amendament sau altceva, dar din câte îmi 

amintesc, în forma iniţială în care s-a semnat contractul, Primăria Tulcea îşi 

asuma destul de multe utilităţi pe care trebuie să le asigure, adică inclusiv 

asfaltare de străzi, nu vorbesc de staţii de încărcare, dar rugămintea mea, 

pentru următorul Consiliu Local poate departamentul sau direcţia de fonduri 

europene din cadrul Primăriei să ne pună la dispoziţie - să spun aşa, un fel de 

calendar sau aş recomanda executivului să aibă un fel de calendar în sensul 

ăsta, pentru că dacă în decembrie vin autobuzele, asta înseamnă că în 

noiembrie eu trebuie să am asfaltările pe care mi le-am asumat, să am staţiile 

de încărcare pe care mi le-am asumat, altfel vom ajunge în situaţia de a veni 

acele 10 autobuze şi ... De aceea ar trebui acel calendar să fie undeva, la 

domnul viceprimar sau undeva şi trebuie să fie foarte bine urmărit, să nu 

ajungem  în situaţia respectivă. Adică în fondurile europene este trecută suma, 

10 milioane, 8 milioane dar nu sunt trecute acolo şi lucrările care stau în 

spatele celor 10 milioane. Probabil că sunt asfaltări şi altele. Mulţumesc! 

Domnul vicerimar Şinghi George 

Proiectul la care făcea referire domnul director, cel de 10 autobuze, 

sunt două proiecte pentru autobuze electrice, cel cu 10 autobuze electrice şi 

staţii de încărcare pe care le achiziţionează – de acesta s-a ocupat ministerul, 

iar în sarcina primăriei din acest proiect cade activitatea de montare a staţiilor 

achiziţionate de minister. 

Mai există un proiect, cel cu 20 de autobuze electrice şi în plus faţă de 

achiziţia lor mai sunt lucrări ca execuţia depoului, modernizarea staţiilor de 

transport, sistemul de ticketing şi refacerea a patru străzi: Babadag, Isaccei, 

Mahmudiei şi Eternităţii. In acest proiect, într-adevăr, toate activităţile sunt în 

sarcina Primăriei, dar la proiectul mai avansat, cel de 10 autobuze electrice, nu 

implică – sunt proiecte diferite şi sunt în faze diferite. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Am înţeles, dar rugămintea mea ar fi să ne prezentaţi acest calendar: 

în iunie avem proiectul, în iulie tragem branşamentul, în august suntem pregătiţi 

pentru montatul staţiilor, în octombrie suntem gata cu staţiile, în decembrie, 

dacă vin autobuzele, totul e gata! 

Domnul vicerimar Şinghi George  

Sigur că da! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă mai sunt intervenţii? 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

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

director economic să prezinte pe scurt bugetul şi pentru opinia publică, care ne 

priveşte. 

Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică 

Bugetul municipiului are anul acesta valoare de 305 milioane lei. 

145 milioane sunt prevăzuţi pentru secţiunea de funcţionare şi 160 

milioane sunt prevăzuţi pentru secţiunea de dezvoltare. 

In secţiunea de funcţionare 29.951 mii lei s-au prevăzut pentru 

finanţarea serviciilor publice cuprinse în bugetul Gospodăriei Municipale, 

adică: iluminatul public: lucrări de extindere, modernizare şi întreţinere a 

reţelei publice de iluminat; consumul de energie electrică privind 

funcţionarea acesteia; străzile – lucrările de întreţinere, extindere şi 

modernizare; salubritate – salubritatea spaţiilor aparţinând domeniului 

public; spaţii verzi – întreţinerea şi amenajarea de spaţii verzi; 21.100 mii 

s-au prevăzut la subvenţii, 18500 mii sunt alocaţi finanţării învăţământului, 

30.500 mii sunt prevăzuţi pentru asistenţa socială, 1.761 mii sunt prevăzuţi 

pentru activităţile socio-culturale, 25.000 mii sunt prevăzuţi pentru 

cheltuieli de personal, aproximativ 600.000 mii pentru achiziţii de bunuri 

şi servicii şi 6.172 mii lei s-au alocat sănătăţii, pentru finanţarea medicilor 

din cabinetele şcolare şi pentru finanţarea activităţilor legate de 

combaterea COVID şi finanţarea centrelor de vaccinare. 

160 milioane sunt prevăzute pentru investiţii, aici am cuprins 

proiecte de investiţii noi, proiecte de investiţii în continuare şi studii de 

fezabilitate şi documentaţii tehnico-economice pentru viitoare proiecte de 

finanţare. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă mai sunt întrebări? 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Doresc şi eu să adaug ceva:  programul de investiţii la care am 

făcut referire şi la şedinţa comună a comisiilor, menţionez încă o dată, 

chiar este bogat, se alocă o sumă foarte mare, sper ca Primăria să şi 

reuşească să înceapă aceste investiţii. 

Am pentru domnul primar două întrebări: una se referă la dotarea 

Primăriei cu studioul intern foto, video – să ne explice mai multe despre şi 

la aşa multe investiţii care se fac în zona lacului Ciuperca, aştept cu mare 

bucurie şi acel skatepark şi tot ce scrie aici în program, cum de s-a omis 

sau se are în vedere pentru altă dată zona cu acel tobogan din 1907 şi zona 

din preajmă, mai ales că în nişte declaraţii de presă aţi amintit că şi acolo 
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se caută nişte soluţii. Dar în programul acesta de investiţii el a rămas încă 

acolo, spirala aceea veche de 30 de ani. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

O să vă răspund punctual. 

La prima întrebare, am mai discutat asta în cadrul Consiliului 

Local, vom crea un studiou pentru a ne permite transmiterea profesionistă 

a şedinţelor de Consiliu şi nu numai, a activităţilor Primăriei şi pentru 

aceste lucruri achiziţionăm aparatura respectivă, făcând un calcul simplu 

faţă de contractele pe care Primăria municipiului le-a acordat de-a lungul 

timpului trusturilor de presă şi celor care au transmis şi reducând cu 85% 

toate cheltuielile pe care le-a avut până acum Primăria faţă de acest gen 

de servicii. 

La punctul 2, legat de tobogan, există studii şi concursuri de 

soluţii, pentru a vedea cum ar trebui să fie noua destinaţie, chiar la 

momentul actual avem pentru acest an punerea la dispoziţie a zonei celor 

care se vor autoriza în sport cu bicicleta pe apă şi ale lucruri 

asemănătoare şi sperăm ca în concursul de soluţii să vedem dacă 

identificarea acestei zone să fie la fel, aceeaşi destinaţie sau o alta 

complementară. In acest sens avem şi discuţii destul de avansate la nivelul 

documentelor, prin care parcarea din apropiere, dintre tobogan şi sala 

Pohariu – care aparţine Ministerului Sportului să fie dată către municipiu, 

pentru a avea spaţiu suficient spre a face acolo un parc de distracţii. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

In acelaşi timp, în analiză pe acel spaţiu, cu o oarecare schimbare 

de destinaţie, am identificat o investiţie la care ne gândim că zona aceea 

este una din locaţiile posibile, este vorba de muzeu interactiv al ştiinţei. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aş vrea să spun despre nişte activităţi mult mai interesante pentru 

tulceni, care se aşteaptă de la bugetul pe anul acesta, până la tobogan şi la 

burse se aşteaptă să-şi vadă străzile în reabilitare sau spaţiile mai largi 

sau mai multe pentru parcări. Şi vreau să detaliez un pic sistemul de străzi 

care va suferi investiţii de revirimenţă, în sensul pozitiv, în următoarea 

perioadă,  unele fac parte din proiecte europene, altele fac parte din 

programe locale sau guvernamentale, altele sunt în analiză pentru a fi 

depuse pe cereri de finanţare. 

In orice caz, sunt patru zone creionate care modifică în structură 

ceea ce am descoperit aici cu privire la nişte străzi ce trebuiau să fie 

asfaltate, în sensul că se reconfigurează studiile pentru reabilitarea 

întregului sistem rutier, adică cu tot cu reţea de canalizare pluvială acolo 
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unde este cazul,  reţea de distribuţie a apei potabile, reţea de canalizare 

menajeră, ape pluviale, realizarea unui cablaj metropolitan de canalizaţie 

şi modernizare reţea de iluminat public. 

Totul va începe cu un proiect care se află acum în proceduri de 

achiziţii pentru reabilitarea sistemului pluvial al apelor menajere din 

municipiul Tulcea, care este aprobat, finanţat şi care va începe primul în 

acest an, sperăm noi din a doua jumătate a anului şi va cuprinde o parte 

însemnată a zonelor de centru, care adună apele pluviale mai ales în 

perioada ploilor torenţiale, în aşa fel încât colaborând şi cu proiectul de 

reamenajare a falezei al Consiliulu Judeţean, am crea posibilitatea ca cele 

două să meargă simultan, în aşa fel încât apele să nu se mai strângă în 

subsoluri şi în centrul oraşului. 

Aveţi acolo, pe ecrane, o grafică a străzilor care vor fi afectate de 

aceste programe şi am să vă spun aşa, în linii mari: în zona de Est – str.24 

Ianuarie, Cuza-Vodă, Armeană, Concordiei, Gloriei, Avram Iancu, 

Sălciilor, Mihai Viteazu, Rahovei, Traian Vuia, Nicolae Bălcescu, George 

Georgescu, Prislav, Plugarilor, Primăverii, în total 7,5 km . 

Avem în zona de Vest: str.Victoriei, Bucovinei, Delfinului, Buna 

Vestire, Dobrogeanu Gherea, Mihail Kogălniceanu, Libertăţii, Antenei, 

Eroilor, Maior Andrei Grigore, Trandafirilor, Traian, Oiţelor, Mircea-

Vodă, anumite tronsoane Toamnei, Rezervorului, Podgoriilor, Aleea 

Cicoarei, str.Pelinului, Alunişului, Războieni şi C.A.Rosetti. 

Avem în partea de lucrări tehnico-edilitare, reabilitare, 

modernizare sistem rutier pe str.Alexandru cel Bun, str.Păcii, str.Plugari, 

str.Corneliu Gavrilov, I.L.Caragiale, Dumitru Ivanov, Prelungirea 

Spitalului şi Forestierului, în total de 11,5 km. 

Şi prin acele proiecte europene la care noi suntem parte, 

cofinanţăm: str.Babadag, Isaccei, Mahmudiei şi Eternităţii. 

Aici nu vorbim de străzile care intră în sfera celor de la 

Gospodăria Municipală, unde de asemenea intervenim pe diferite 

tronsoane de pe str.Voinicului, Garoafei, Florilor, în cartierul Dallas, 

str.Viitorului, Navaliştilor şi în alte zone. 

Sunt, de asemenea, cuprinse în bugetul pe anul acesta mai multe 

locuri de joacă în diferite zone ale oraşului şi de asemenea diferite achiziţii 

pentru îmbunătăţirea serviciilor publice la punctele de colectare, de care 

v-am spus, pot să spun şi unde sunt punctele de colectare a deşeurilor 

municipale, pe str.Gării sunt trei şi pe str.Păcii şi Sabinelor cele trei 

subterane, de asemenea  montare sistem de dale elastice la trecerea la 

nivel de cale ferată la Dumitru Ivanov, unde deja avem achiziţia în curs, 
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coşuri stradale, containere, colectarea materialelor textile şi coşuri 

ecologice şi am găsit şi locurile de joacă din str.Alunişului, Lotizare, E3, 

C5, Caragiale, Navaliştilor, Viticulturii, ANL, Complex Neptun, Eternităţii, 

Grădinarilor, Alunişului, E3, Fedra, Aleea Cicoarei, str.Progresului, 

Pelican – o parte din aceste investiţii. 

Mai sunt trecute în bugetul pe anul acesta şi răspund în acest fel 

celor care sunt afectaţi şi îi cred, pentru că este firesc să fii afectat atât 

timp cât în perioada următoare vom lua decizii pentru demolarea garajelor 

din  mai multe zone ale municipiului şi pentru că oamenii se tot strâng şi se  

întâlnesc să vadă ce sunt pentru utilitate publică de se construiesc în locul 

lor, am propus în bugetul pe anul acesta realizarea unor parcări şi a unor 

spaţii verzi în locul garajelor din  E3, sunt patru zone pe care le afectăm 

anul acesta... 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Antenei, Spitalului, E3 şi Aleea Merişor, nu se ştie dacă va avea 

toate condiţiile. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

    Iar în locul lor în bugetul local sunt bani prevăzuţi pentru 

realizarea unor parcări, care bineînţeles că sunt construcţii de utilitate 

publică, mărind numărul locurilor de parcare în dauna persoanelor care 

sunt din păcate afectate de aceste decizii, unde Tulcea este tributară, fiind 

printre puţinele municipii din România unde încă mai există asemenea 

construcţii, în care marea majoritate a oamenilor îşi ţin mobila veche, 

bucătării, spaţii comerciale, beciuri, petreceri, grătare şi avem un material 

foarte, foarte detaliat în acest sens. 

In linii mari, să sperăm aşa cum a zis şi doamna consilier, că vom 

reuşi să realizăm până la sfârşitul anului, poate chiar să completăm acest 

buget cu noi şi noi investiţii, de care oamenii au cu adevărat nevoie, 

domnul consilier Porneală, pentru că aşa cum vedeţi, critica adusă nouă, 

autorităţilor locale este cu precădere către străzile şi modul în care 

oamenii îşi găsesc sau nu îşi găsesc confortul urban. 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Nu zic nu, acestea sunt prioritare, într-adevăr, dar nu putem închide 

ochii... 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

O intervenţie scurtă: mă bucur că foarte multe străzi asupra cărora 

se doreşte să se intervină începând de anul acesta, dar poate strecuraţi pe 

lângă str. Concordiei, fiind vorbim de aceeaşi zonă şi str.9 Mai,  este 

stradă care preia traficul din cartierul de Est spre centru, nu are asfalt în 
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partea de sus, trotuarele la fel sunt nefuncţionale, cetăţenii la fel s-au plâns 

de această stradă de mulţi ani. Mulţumesc! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dacă îmi daţi voie, voiam să vă spun că am observat cu bucurie zilele 

trecute că au început lucrările la scara  care face legătura între Vărăriei şi 

piaţa din Vest, într-adevăr era nevoie acolo, am văzut că şi inclusiv 

balustrada se montează, dar aş fi vrut, pentru că nu am reuşit să o găsesc 

în hârtiile de la Gospodăria Municipală, să nu uităm de scara care face 

legătura între Metalurgiştilor şi Alunişului, am şi depus o hârtie în acest 

sens acum o lună, aceea a suportat foarte greu această iarnă, a ieşit cu 

stratul de uzură făcut „varză”. 

Domnul primar Ştefan Ilie 

Este prinsă în bugetul Gospodăriei Municipale.  

Doamna Verban, dacă vreţi să detaliaţi. 

Doamna Verban Carmen -  şef Serviciu Gospodărie Municipală 

Noi am început cu prioritate pe Ghiocelului, pentru că era reclamaţia 

mai veche şi cum terminăm acolo, astăzi s-a terminat de turnat, intrăm în 

partea cealaltă. 

 Domnul primar Ilie Ştefan 

 Am vrut să nu uit şi de banii pe care colega de la Economic i-a spus 

pentru cele pe Legea 350 şi pentru prima dată începând din acest an, 

Hotărârea de Guvern privind reabilitarea monumentelor istorice, unde în 

total în acest an şi sperăm să găsim susţinere din partea proprietarilor de 

clădiri istorice, sunt puse 1.761 mii pentru proiecte socio-culturale, 

sportive, clădiri şi monumente istorice alături de alţi 450 mii pentru 

unităţile de cult care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Tulcea. 

 Doamna consilier Luca Andaluzia 

 O mică intervenţie, dacă îmi permiteţi, aşa, în  loc de concluzie, am 

văzut în notele de fundamentare privind investiţiile pentru municipiul 

Tulcea că foarte multe fac apel la Planul naţional de relansare şi 

rezilienţă, sperăm să avem o siguranţă a fondurilor şi să putem să realizăm 

toate aceste investiţii pe care ni le-am propus, e adevărat că e nevoie şi de 

cultură, e nevoie şi de burse, dar în principal infrastructura şi dezvoltarea 

oraşului este dată de modul de acces, inclusiv  al cetăţenilor, dar şi al 

potenţialilor investitori. 

 Aş fi vrut, domnul primar, să vă aduc la cunoştinţă faptul că anul 

trecut pe situaţie pandemică, Consiliul Judeţean a aprobat o sumă de bani, 

printr-o asociere cu Spitalul Judeţean, privind achiziţionarea unor aparate 

necesare Secţiei ATI şi poate, lucru prevăzut de altfel de lege, finanţarea 
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spitalelor publice, chiar  dacă sunt în coordonarea Consiliului Judeţean, 

ele pot fi susţinute şi de la bugetele locale. 

Poate o asociere cu Spitalul Judeţean pe viitor va putea susţine 

cumva actul medical şi nu numai, pentru că mai ales în acest an, dar şi 

anul trecut au fost cheltuieli considerabile şi cel puţin pe linie de cheltuieli 

cu utilităţile noi am putea sprijini prin această asociere.  

Probabil că ar trebui să existe şi o solicitare din partea Spitalului 

Judeţean, dar pentru că noi, cetăţenii municipiului Tulcea ajungem la 

Spitalul Judeţean, din păcate, 80% cred că din cei care trec pragul acestui 

spital sunt cetăţeni ai municipiului Tulcea, poate avem în vedere lucrul 

acesta, legislaţia ne permite ca să putem să facem o asociere şi să venim în 

sprijinul Spitalului Judeţean, mai ales că în urma asocierii de anul trecut 

au fost achiziţionate două sau trei aparate necesare în actul medical. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Sigur că da, doamna consilier, purtăm discuţii constructive cu 

conducerea Spitalului Judeţean şi  în acest an am pus în bugetul nostru 

realizarea unei parcări de care spitalul are imperioasă nevoie. O parcare 

comună care va fi pe de-o parte pentru spital, şi o parte pentru cetăţenii 

care locuiesc în zona limitrofă spitalului.  

De asemenea, am făcut parteneriat, am făcut reparaţii aşa, de uzură 

la câteva străzi în perioada timpului rece, care aparţin Consiliului 

Judeţean şi spitalului în ansamblu şi alte investiţii care ţin de 

infrastructura comună a spitalului şi a Primăriei municipiului Tulcea. 

Realizarea acestei parcări, care este cerută de foarte mulţi ani de 

Spitalul Judeţean, poate veni şi în sprijinul tulcenilor care merg acolo, dar 

şi al lucrătorilor din cadrul acestui spital. 

 Suntem deschişi şi pentru alte tipuri de parteneriate în privinţa 

dotărilor unor secţii sau a a unor aparaturi de care ei au nevoie. 

Domnul Bibu Nicolae – administrator public al municipiului Tulcea 

Dacă îmi permiteţi, voiam doar să completez că în acelaşi scop, de 

parteneriat avem acordate deja trei locuinţe unor medici care activează în 

Spitalul Judeţean, nu avem nevoie de hârtii semnate pentru acest lucru. 

Desigur că acest parteneriat funcţionează şi fără hârtii semnate, mai mult, 

ne-am fi dorit să fie şi reciprocă această solicitare şi să avem Consiliul 

Judeţean lângă noi şi la centrele de vaccinare, unde Consiliul Judeţean 

există, dar lipseşte cu desăvârşire.  

In aceste centre se vaccinează şi oamenii din judeţ, nu numai cei din 

municipiul Tulcea. 
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Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Stimaţi colegi, vreau să vă spun că şi eu mă bucur alături de 

dumneavoastră pentru că executivul a bugetat generos în acest an atâtea 

investiţii necesare, dar ştim cu toţii că executivul îşi face treaba, dar sunt 

procedurile de achiziţii şi execuţia acestor lucrări, aceastor investiţii care 

probabil ne vor întarzia, ca de fiecare dată. Cei care au fost în executiv 

ştiu despre ce este vorba şi poate avem mai mult noroc de data asta. Să dea 

Dumnezeu să înfăptuim ceea ce ne-am propus. Mulţumesc! 

Dacă mai sunt comentarii. 

Dacă nu, trecem la vot. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Nu luăm pe anexe? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Din punct de vedere strict procedural, aveţi mare de dreptate, dar 

la această unanimitate... Pentru celeritate am procedat la vot deschis. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Doriţi să votăm pe secţiuni? Nu. 

Punctul 8, Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru activităţile unităților de învățământ 

preuniversitar de stat finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 

anul 2021.  

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

Doamna consilieră Urse Liliana  

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier 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 pe marginea acestui proiect? 

Dacă nu, trecem la vot. 

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

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

A lipsit de la vot doamna consilier Mergeani Ana. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul 9, Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 31.500 

lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2021, pentru 

acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor 

și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și 

administrează unități de asistență socială. 

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

Doamna consilieră 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 nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă sunt comentarii? 

Dacă nu, trecem la vot. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Mergeani Ana. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Punctul 10, Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.200 

lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2021, pentru 

acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor 

și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și 

administrează unități de asistență socială. 

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

Doamna consilieră Urse Liliana  

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 
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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  

Sunt comentarii? 

Dacă nu, trecem la vot. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Mergeani Ana. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Punctul 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 200/26.11.2020 privind 

instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea 

majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante 

la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Tulcea, 

cu modificările și completările ulterioare.  

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

 Doamna consilieră Urse Liliana  

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Dacă nu, trecem la vot. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Mergeani Ana. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă îmi permiteţi, aici aş putea să spun câteva cuvinte, pentru că 

datoria noastră este să informăm cetăţenii că această prevedere se aplică 

şi în acest an, pentru că şi în anul trecut spre sfârşitul anului am pus-o în 

aplicare şi au fost cetăţeni care au însumat – nu mai ţin minte cât au fost  
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sumele pe care le-am scăzut la cei care şi-au achitat baza, aţi 

putea să ne spuneţi, doamna Grădinaru? 

Doamna Grădinaru Daniela – şef Serviciu Impozite şi Taxe Locale 

Sume achitate de persoanele fizice 315.885 lei şi sume anulate 

157.389 lei. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Deci legea este pentru a te sprijini în a-ţi achita şi a nu te 

împovăra în viitor cu datorii, la fel cum împovăra de la an la an şi bugetul. 

Şi noi  ne-am grăbit la sfârşitul anului trecut, pentru că ea iniţial era în 

vigoare până la finele anului 2020, dar acum legiuitorul ne-a mai permis 

să o aplicăm şi trebuie făcută publică, pentru ca persoanele fizice sau 

juridice care sunt în această situaţie cu datorii istorice, ele achitându-şi 

baza scapă de datorii, iar noi de debite imense, aducând la bugetul local 

venituri. 

Doamna Grădinaru Daniela – şef Serviciu Impozite şi Taxe Locale 

La persoanele juridice sumele achitate au fost în cuantum de 

144.802 lei  iar sumele anulate 138.904 lei. 

Domnul primar Ilie Ştefan  

Prelungirea termenului trebuie promovată şi dumneavoastră prin 

compartimentele pe care le aveţi şi noi, în Consiliul Local, pentru că 

oamenii cu cât ştiu mai mult, cu atât verifică, de multe ori se trezesc că 

legea nu se mai aplică şi că nu au ştiut, iar asta descătuşează bugetul local 

de foarte multe debite care nu s-ar fi încasat niciodată. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Mulţumim pentru lămuriri. 

Trecem la punctul 12, Proiect de hotărâre privind aderarea 

municipiului Tulcea la Acordul privind orașele verzi - Green City Accord.   

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

 Doamna consilieră Urse Liliana  

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia nr.5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă sunt întrebări aici? 

 



 29 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

In primul rând aş vrea să salut iniţiativa Primăriei Tulcea pentru 

acest acord, ecologia este foarte importantă şi nivelul nostru de trai în 

oraş, ceea ce aş vrea eu să adaug este ca o dată pe an să vedem care a  

fost progresul, de exemplu în aprilie acum ne dăm cu toţii acordul de a 

începe şi aş vrea ca şi în aprilie 2022 să vedem ce am făcut timp de un an. 

Ne-am monitoriza practic progresul. 

Deci aş vrea să adaug la art.4: Cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor hotărârii şi raportarea anuală a măsurilor luate se 

împuterniceşte Compartimentul Mediu. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Este un amendament, da? 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Da. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Supun la vot amendamentul. 

Cine este pentru amendament? 

Cu un vot „pentru”, amendamentul nu a trecut. 
Situaţia votului: 

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN  

2. CIUREANU CONSTANTIN           Impotrivă 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE           Impotrivă 

4. DRĂNICEANU DANIEL Impotrivă 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA           Impotrivă 

6. HALIŢ TATIANA           Impotrivă 

7. LUCA ANDALUZIA Impotrivă 

8. MARIN CEZAR-GEORGE           Impotrivă 

9. MERGEANI ANA-ELENA       Lipsă de la vot 

10. MOCANU LAURENŢIU Impotrivă 

11. MOTOC OCTAVIAN           Impotrivă 

12. PAVEL VIORICA           Impotrivă 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN Pentru 

14. SELA GEORGIAN           Impotrivă 

15. SIMION DRAGOŞ           Impotrivă 

16. SUHOV ANCA Impotrivă 

17. ŞACU STERE           Impotrivă 

18. ŞINGHI GEORGE Impotrivă 

19. ŢIU GABRIEL-DORIN          Impotrivă 
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20. URSE LILIANA           Impotrivă 

21. VIZAUER LAVINIA Impotrivă 

 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Vă promit eu, că dacă voi fi primar şi la anul, voi veni cu un 

raport! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Dacă mai sunt intervenţii? 

Dacă nu, trecem la vot. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Mergeani Ana. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă  

Ordinea de zi a fost parcursă. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, îmi cer scuze, mi-am 

amintit că anul trecut a circulat pe media o imagine cu doi militari care în 

urma unei viituri puternice într-o comună din Alba Iulia, au scos dintr-o 

casă o poză, un tablou care era al lui Eminescu. Şi spune acolo în textul de 

la respectiva postare următorul lucru: „Cât timp va exista undeva prin 

lume un singur exemplar din poeziile sau poza lui Eminescu, identitatea 

neamului nostru este salvată”! 

M-aş bucura, domnule consilier, să vă identificaţi şi 

dumneavoastră ca român şi ca iubitor de tot ce înseamnă trecutul nostru. 

Şi dacă vreţi să faceţi într-adevăr ceva pentru comunitate, este 

bine să nu faceţi în defavoarea cuiva, ci în consecinţă să puteţi să 

identificaţi dinainte anumite surse de finanţare, pentru că mai sunt o 

grămadă de surse de finanţare, pentru a vă duce la bun sfârşit şi proiectul 

acela cu acordarea burselor. Sau puteţi să apelaţi la colegii din Parlament, 

să modificaţi legea. Şi atunci, dacă este lege, nu-i tocmeală! 

Domnul consilier Porneală Serghiu Cristian 

Am înţeles, Vă mulţumesc pentru sfat, dar încă o dată vreau să 

repet că am face mult mai mult pentru cultura românească dacă am 

sprijini persoanele care învaţă şi care îşi dau interesul şi care chiar depind 

de aceşti bani, am face mult mai mult pentru neamul românesc  

stimulându-i. Şi în continuare îmi menţin punctul de vedere! 
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Domnul consilier Motoc Octavian 

Chiar dacă nu avem punctul „Diverse”, consider necesar să vă 

amintesc despre acest lucru. In tot ceea ce întreprindem, în toate acţiunile 

pe care le derulăm, avem în centru în primul rând interesul cetăţeanului. Şi 

a apărut în ultima vreme, mă rog, în opinia publică locală faptul că la un 

moment dat va avea loc tăierea de la reţeaua de termoficare a acelor scări 

de bloc  în care nu mai există decât unu, doi, trei beneficiari. 

Am primit din partea mai multor cetăţeni sesizări legate de faptul 

că nu ştiu exact momentul în care se va întâmpla acest lucru, pentru că ei 

doresc, dacă acest lucru se va întâmpla, să ştie când, pentru a-şi lua 

măsurile necesare, respectiv să se doteze cu centrale proprii ş.a.m.d. 

Şi aşteaptă din partea noastră o asemenea informaţie. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Şi nu numai aici, la fel sunt şi cei cu garajele, toate aceste 

informaţii vor fi puse în dezbatere publică, vor fi analizate şi apoi supuse 

acolo unde este cazul hotărârilor Consiliului Local, în aşa fel încât din 

timp cetăţeanul să ştie ce se va întâmpla cu modul lui de încălzire. 

Faptul că există la momentul actual sute de scări de bloc cu câte 

doi sau trei – până în cinci familii care sunt racordate la sistemul 

Energoterm, ceea ce contribuie din plin la creşterea cheltuielilor acestui 

serviciu public, nejustificate de altfel, lucrăm acum la nişte regulamente şi 

la nişte proceduri pe care le vom pune dezbaterii, prin care acolo unde este 

cazul, în funcţie de veniturile pe care le are fiecare familie, Primăria să 

poată interveni, dacă este cazul, în sprijinirea achiziţiilor centralelor de 

apartament, aşa cum au făcut-o şi alte oraşe după caz, în funcţie de 

venituri. 

Consider că această gaură extraordinar de mare pe care 

municipiul Tulcea o are în privinţa Energoterm-ului, faptul că această 

societate publică nu a făcut absolut niciun demers concret de a se 

moderniza în linia centralelor termice care funcţionează în Uniunea 

Europeană, decât nişte mici paşi, foarte mici paşi, generând tot timpul 

cheltuieli care afectează în mod nefiresc bugetul Consiliului Local şi 

implicit confortul cetăţenilor şi cred că noi avem datoria morală de a trece 

peste suferinţele unora dintre noi şi a ne pune mandatul în faţa unor 

măsuri care, indiferent cât de nepopulare ar fi, ele pot duce la 

consolidarea unui fundament al municipiului Tulcea, pentru că decât să 

dau subvenţii la Energoterm, cream un oraş alături, foarte bine pus la 

punct cu toate utilităţile! 
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Şi soluţii pentru transformarea acestui sistem într-unul care să 

funcţioneze la nivelul centralelor de apartament, la nivelul unor instalaţii 

eficiente există, nu sunt soluţii imediate, sunt soluţii care necesită timp şi 

măsuri care se iau în timp. 

Deci nu se va desfiinţa Energoterm-ul, dar se va restructura. Iar 

cetăţenii vor fi înştiinţaţi din timp. 

Eu ştiu că în trecut au existat şi reacţii publice în faţa Primăriei, 

greve, manifestaţii, mi le asum în calitate de primar, pentru că nu-mi 

doresc următorul mandat cu un astfel de sistem care să încurce dezvoltarea 

şi cum mai sunt şi altele. 

Imi asum şi demolarea garajelor şi reformarea Energoterm-ului, şi 

eliminarea celor care nu muncesc şi încercăm cu toţii  să ridicăm nivelul 

de lucru, pentru că putem, numai că nu am fost obişnuiţi! Mulţumesc! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dacă îmi permiteţi, toate bune şi frumoase, sunt de acord cu 

dumneavoastră, cu o singură problemă: ştiţi că din 2030 Uniunea 

Europeană interzice centralele de apartament pe gaze. Adică să oferim 

cetăţeanului bani să-şi cumpere o centrală termică pe gaz, e un pic absurd! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Din anul 2030 va începe această procedură în Uniunea 

Europeană, care la noi în România va fi aplicată până undeva în 2045! 

Până în 2045 noi vom încerca să eliminăm din cheltuieli. 

In regulamentul de dezvoltare al oraşului, al acelor investitori, 

dumneavoastră – de la arhitecţi până la constructori, noi, de la municipiu 

vom avea regulamente în care nu vor mai exista apariţia unor clădiri cu 

centrale de apartament, ci apariţia unor  clădiri cu centrale termice ale 

întregului bloc sau ansamble de blocuri, în aşa fel încât să limităm 

construirea pe viitor a acestor centrale de apartament. 

Şi sunt convins că acolo unde există concurenţă, oamenii vor 

aplica unde este cel mai ieftin! Sunt convins că atunci când va veni cineva 

la noi acasă şi ne va spune că dacă ne racordăm la centrala termică pe 

care a făcut-o pentru blocul 1 şi blocul 2 şi plătim cu 10 lei mai puţin pe 

lună căldura, sunt convins că noi toţi de aici vom trece la acel sistem 

concurenţial. Şi vom rămâne cu gazul doar pentru aragaz, aşa cum se 

întâmplă în alte zone ale Europei, unde sistemul energetic   centralizat, pe 

cartiere, a devenit concurenţial. Numai la noi nu s-a gândit nimeni la aşa 

ceva sau s-a mulţumit să cheltuie, că Primăria îi dă şi n-o să aştepte 

primarul, n-o să-l rabde pe cel din piaţă care va veni şi-i va spune că îi va 

lua capul că l-a lăsat în frig! 
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Ori lucrurile acestea trebuie să le finalizăm, eu sunt un om care 

îmi asum aceste lucruri, indiferent de scăderea popularităţii mele, pentru 

că sunt convins că următorii după mine vor avea un fundament pentru care 

vor consolida oraşul atât de neînţeles de tulceni, de ce Tulcea nu se 

dezvoltă şi nu are şansa ei! 

Şi cred că sistemul concurenţial pe care Energoterm-ul îl va oferi 

în viitor, dacă vom fi capabili să-l dezvoltăm, va înlocui gazul de la 

centralele de apartament, pentru că – vă dau exemplu oraşul Slobozia, 

unde pe nişte străzi s-a trecut de la gaz metan, oamenii având gaz metan, a 

venit un sistem concurenţial care a spus: centrala asta este la un bloc şi 7 

case şi este mai ieftin. Şi toţi au trecut, lăsând gazul metan şi trecând la 

căldură. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Haideţi să mergem direct acolo, mi se pare absurdă finanţarea 

unei surse de poluare pe termen scurt, poluare care va creşte la modul cel 

mai serios în oraş, în momentul în care Primăria va oferi bani pentru 

montarea de centrale termice. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Vor fi foarte puţin beneficiari ai acestora, pentru că vor fi 300 de 

scări, unde sunt câte trei sau patru persoane şi în acelaşi timp poluatorul 

major pentru municipiul Tulcea este CAF-ul de 500 Gcalorii, care se 

încălzeşte cu gaz metan... 

Doamna consilier Suhov Anca 

Eu ştiu că acela are autorizaţie de mediu, are... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Toate au autorizaţie de mediu! Şi centralele de  apartament au 

autorizaţie... 

Doamna consilier Suhov Anca 

Nu, în autorizaţia lor de mediu au obligaţia să meargă cu ţeava 

până sus şi nu o fac! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Vă spun că nu este montată niciun fel de centrală termică fără 

autorizaţie în municipiul Tulcea. Care este montată fără, Tulcea Gaz şi alte 

instituţii dau amenzi foarte mari. 

Vă înţeleg ce spuneţi  şi vom căuta tot timpul să limităm poluarea, 

să contribuim la diminuarea ei. Dacă se va închide acel CAF, cu 50% 

poluarea din municipiul Tulcea se va diminua, pentru că  este un generator 

poluator cel mai mare din România! Nu mai există în România un astfel de 

– este un prototip care pe lângă pierderile pe care le dezvoltă din 
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momentul aprinderii, pe lângă faptul că Primăria dă în fiecare an undeva 

la două, trei, patru, cinci milioane de Euro  numai pentru gazul metan care 

se arde acolo şi pe lângă faptul că marea majoritate a scărilor de bloc au 

trecut la gaz metan. 

Noi încercăm ca prin dezvoltarea ulterioară imediată, să nu mai 

încurajăm centralele de apartament, să permitem dezvoltatorilor să pună 

coşuri pentru noxele pe care le dau aceste centrale şi să fim în raport cu 

directivele Uniunii Europene, în aşa fel încât din 2030 până în 2045 când 

se va încheia procedura aceasta, Tulcea să fie cea care are în funcţiune 

sistem termic nepoluator. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mai sunt discuţii? 

Dacă nu, cu voia dumneavoastră încheiem aici şedinţa, mulţumesc 

pentru prezenţă, dezbatere şi vă doresc o după-amiază minunată! 
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