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ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

 

  

 

                                         PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 28 aprilie 2021, ora 13,00 în  şedinţă  ordinară  publică 

a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Ștefan ILIE, Primarul 

Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în baza dispoziţiilor art. 133, alin. (1) și 

alin. (2) lit. a), art. 134, alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 138, alin. (1), art. 

155, art. 196, alin. (1) lit. b), art. 197, alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, prin Dispoziţia nr. 461/22 aprilie 2021 şi adusă la 

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

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

funcţie). 

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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Inainte de a trece la votul ordinei de zi, vă propun să premiem o echipă 

câştigătoare a concursului „Turist în oraşul meu”, ediţia a III-a. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu vreau să vă felicit, promovarea voluntariatului este un lucru care 

trebuie aprofundat la noi şi făcut cât mai des, în aşa fel  încât să devină 

deprindere pentru fiecare dintre noi şi nu doar sporadic, o dată în viaţă să ne 

amintim că am fost voluntari la un anumit eveniment, cred că ducem lipsa unor 

competenţe dar pe care ni le dorim să le însuşim, în aşa fel încât voluntariatul să 

devină un mod de viaţă şi aprecierea voluntariatului în sine trebuie să existe. 

Eu am modificat un pic  procedura de premiere şi am plasat câte o 

diplomă fiecărui coleg, în ordinea la câte diplome au fost, vreau să vă felicit pe 

toţi cei care au concurat şi pe cei care au câştigat. 

- Se acordă diplome echipei câştigătoare a concursului „Turist în 

oraşul meu”, ediţia a III-a, formată din următorii membri: Ana Cristina 

Jărlăianu, Luca Ţincoca, Mihai Gabriel Toader, Mihai Vlad Caraignat, Cosmin 

Răduş, Ştefan Cristian Teodor, Cristina Amira Omer, Andreea Burcă. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Felicitări şi vă mai aşteptăm cu noi acţiuni frumoase! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Stimaţi colegi, ordinea de zi a şedinţei de astăzi cuprinde 40 de puncte. 

Cu un număr de 21 de consilieri prezenţi, şedinţa este legal constituită. 

Dacă sunt comentarii cu privire la ordinea de zi.  

Nu sunt. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi.  

In unanimitate (cu 21 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 31 martie 2021. 

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea din data de 12 aprilie 2021. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea Regulamentului 

local pentru desfășurarea activității de comercializare a produselor constând în 

substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au efect 

psihoactiv în municipiul Tulcea, cu modificările ulterioare. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 230/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 
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5. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6%. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

6. Proiect de hotărâre privind acordarea eşalonării la plata obligaţiilor 

fiscale de către organul fiscal local. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

7. 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 Hotărârile 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 229/17.12.2020 și nr. 

68/31.03.2021. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

8. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Liceul 

de Arte „George Georgescu” în vederea realizării proiectului “Concursul 

Național de Pictură Alexandru Ciucurencu”. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

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

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu 

Institutul de Cercetări  

Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea realizării proiectului “Parcul 

arheologic Aegyssus VI”. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

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

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu 

Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Tulcea în vederea realizării 

proiectului „Tabăra de Pictură Eugeniu Barău”. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

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

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea    nr. 112/28.05.2020 privind aprobarea 

proiectului «Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul Tehnologic Brad 

Segal», cod SMIS 133585 și a cheltuielilor legate de proiect. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

12. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 149/30.06.2011 privind acordarea de ajutoare 

financiare unor familii din municipiul Tulcea, cu prilejul împlinirii a 50 ani de 

căsătorie. 
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- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor 

fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “INSTALARE 

SISTEM DE SEMAFORIZARE 3 PUNCTE DE LA INTERSECȚIA STRĂZILOR 

PĂCII/MICĂ, MICĂ/C.GAVRILOV ȘI TRECERE DE PIETONI  

STR. PĂCII - INTERSECȚIA CU STR. 24 IANUARIE DIN MUNICIPIUL 

TULCEA”. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

14. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Coziei, înregistrată la poziția 891 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 4485,96 mp la 4288 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 Iluziei, înregistrată la poziția 901 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 297,96 mp la 339 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 George Georgescu, înregistrată la poziția 49 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 3720 mp la 3636 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 Balizei, înregistrată la poziția 890 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 4094,76 mp la 7807 mp, în vederea 

înscrierii în cartea funciară. 
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- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Azimut, înregistrată la poziția 889 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 936,6 mp la 2837 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 Amiezii, înregistrată la poziția 897 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 1075,74 mp la 1851 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 Meduzei, înregistrată la poziția 198 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 875 mp la 4497 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 Izvorului, înregistrată la poziția 894 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 6455,04 mp la 8711 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 Nicolae Bălcescu, înregistrată la poziția 12 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 8040 mp la 9634 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 
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- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă Aleii Cristina, înregistrată la poziția 132 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 2860 mp la 5238 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Gazelei, înregistrată la poziția 895 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 4401,78 mp la 18273 mp, în vederea 

înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Ion Nenițescu, înregistrată la poziția 54 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 10091 mp la 7823 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Mizei, înregistrată la poziția 898 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 793,2 mp la 1224 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Plugarilor, înregistrată la poziția 91 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 9520 mp la 11017 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

 

 



 7 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Uverturii, înregistrată la poziția 1167 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 2800 mp la 3848 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Vezuviu, înregistrată la poziția 896 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 752,4 mp la 1098 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă Lacului ”CIUPERCA”, înregistrată la poziția 888 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 275.406,81 mp la 269.938 mp, în vederea 

înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

31. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al 

municipiului Tulcea a terenului aferent străzii „Erou Mihai Serian” în suprafață 

de 1527 mp, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în 

cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

32. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a unor suprafeţe de teren, situate în municipiul Tulcea, 

aferente construcţiilor provizorii cu destinația de garaje. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

33. Proiect de hotărâre privind desființarea construcţiilor cu caracter 

provizoriu având funcţiunea de “garaje” executate pe terenuri aparţinând 

domeniului public sau privat al Municipiului Tulcea. 
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- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de 

salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi 

tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, încheiat 

între Municipiul Tulcea și societatea Coral Impex S.R.L., prin Act adițional. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate 

privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din aria 

administrativ-teritorială a Municipiului Tulcea, alegerea modalității optime de 

gestiune și a documentației de atribuire aferentă procedurii de delegare a 

Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Tulcea, prin contract de delegare 

prin concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului Tulcea, încheiat 

conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

36. Proiect de hotărâre privind înființarea Consiliului consultativ al 

oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Servicii 

Publice S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 195/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

- inițiator Dragoș SIMION, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

38. Informare privind activitatea Direcției de Asistență și Protecție 

Socială Tulcea în anul 2020. 

39. Informare cu privire la activitățile desfășurate de Direcția de 

Poliție Locală în anul 2020. 

40. Diverse. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul nr.1 pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 31 martie 2021. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

 

Abţineri?  



 9 

 

 

Voturi împotrivă? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 21 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

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

Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 12 aprilie 2021. 

Comentarii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 21 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat. 

Punctul nr.3, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea 

Regulamentului local pentru desfășurarea activității de comercializare a 

produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și 

psihotrope și care au efect psihoactiv în municipiul Tulcea, cu modificările 

ulterioare. 

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? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, dacă ne poate prezenta pe 

scurt colega de la compartimentul Activităţi Comerciale, în ce constă aceasta. 

Doamna Ţibulcă Laura – compartimentul Activităţi Comerciale 

Constă în revocarea taxei de eliberare a Acordului de funcţionare 

pentru desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor constând în 

substanţe care înlocuiesc pe cele stupefiante şi psihotrope şi care au efect 

psihoactiv în municipiul Tulcea, având în vedere că s-au modificat anumite legi. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Mulţumesc! 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mai sunt comentarii? 
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Domnul primar Ilie Ştefan 

Există niște taxe care au fost a abrogate de foarte, foarte mult timp și 

Consiliul Local până acum nu a deliberat, bineînțeles la propunerea 

executivului anularea lor, ca urmare a faptului că ele nu mai există, cum ar fi tot 

acel calup de taxe care au fost abrogate încă la începutul fostei guvernări din 

2016. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință 

Mulțumim, trecem la vot. 

Cine este pentru? 

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

Punctul nr.4, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 230/17.12.2020 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 5, Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6%. 

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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? 

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

Punctul nr.6, Proiect de hotărâre privind acordarea eşalonării la plata 

obligaţiilor fiscale de către organul fiscal local. 

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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Dacă sunt intervenții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 7, 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 Hotărârile 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 229/17.12.2020 și nr. 

68/31.03.2021. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 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 Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Sunt comentarii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 8, Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea 

cu Liceul de Arte „George Georgescu” în vederea realizării proiectului 

“Concursul Național de Pictură Alexandru Ciucurencu”. 
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 Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 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 Pavel  Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Dacă sunt comentarii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 9, Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea 

cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea 

realizării proiectului “Parcul arheologic Aegyssus VI”. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 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 Pavel  Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 10, Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea 

cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Tulcea în vederea realizării 

proiectului „Tabăra de Pictură Eugeniu Barău”. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier 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 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Dacă sunt intervenții? 

Domnul primar Ilie Ștefan 

Aș vrea să spun eu câteva cuvinte. 

Vreau să felicit atât intenția Uniunii Artiștilor Plastici, cât și Biroul 

Cultură din cadrul Primăriei pentru realizarea acestui proiect, mai ales că chiar 

în aceste zile comemorăm trecerea în neființă a marelui pictor Eugeniu Barău, 

ori acest prim eveniment care să-i pună în valoare și în posteritate creația, este 

foarte bine venit. Felicitări! 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 11, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea    nr. 112/28.05.2020 privind 

aprobarea proiectului «Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul 

Tehnologic Brad Segal», cod SMIS 133585 și a cheltuielilor legate de proiect. 

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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

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

Punctul 12, Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 149/30.06.2011 privind acordarea 

de ajutoare financiare unor familii din municipiul Tulcea, cu prilejul împlinirii a 

50 ani de căsătorie. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 
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Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 nu poate da un aviz, deoarece au fost doi pentru şi doi 

împotrivă. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz nefavorabil. Au votat doi contra acestei hotărâri şi 

unul pentru. Eu chiar am o propunere, să fie trecută această hotărâre din nou la 

altă şedinţă şi să fie încă o dată avizată de fiecare comisie în parte. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

O să luăm votul în plen. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil, cu trei la doi. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Dacă sunt comentarii la acest proiect? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, eu aş veni cu o rugăminte în 

faţa iniţiatorului, de a retrage acest proiect de pe ordinea de zi şi vreau să şi 

motivez lucrul acesta: 11.000 lei – suma alocată anual pentru acest tip de 

eveniment, nu consider că este o sumă foarte mare, nu ştiu ce ar putea să facă 

neapărat Primăria cu acest buget. 

Vreau să-i răspund colegei din comisie, pentru că ieri mi-a adresat o 

întrebare şi m-am interesat dacă sunt şi alte primării care acordă astfel de 

atenţii, ca să le spunem aşa, deşi nu cred că cuplurile respective aşteaptă 

neapărat suma aceea de 250 lei şi da, Constanţa acordă 500 lei, Suceava 

acordă 500 lei, Focşani, Galaţi acordă 500 lei şi chiar şi primăria care ne este 

dragă şi pe care o luăm tot timpul exemplu, Oradea, acordă suma de 500 lei 

celor care împlinesc 50 ani de căsătorie, mai mult premiază şi pe cei care 

împlinesc 80 de ani sau 90 de ani, sau 100 de ani. 

Cred că ar trebui să revenim sau să vă rog, domnule primar, pentru că 

dumneavoastră sunteţi iniţiatorul, să retrageţi această hotărâre sau să găsim 

suma necesară pentru a continua această tradiţie, până la urmă sau nu neapărat 

să acordăm bani, putem să acordăm şi o diplomă şi ceva tot simbolic, nu ştiu, un 

cadou, dar cred că e important să trecem în revistă şi un astfel de eveniment. 

Mulţumesc! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, aş vrea să ştiu dacă este cineva de la Direcţia de 

Asistenţă şi Protecţie Socială. Este cosemnatara raportului. 

Aş fi vrut să ştiu în cursul anului 2021, că aici e problema, câte familii 

fac 50 ani de căsătorie, dacă e aşa o problemă, sunt foarte multe investiţii, 

cofinanţări, nu putem să alocăm această  sumă de 250 lei... 

Câte familii? 
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Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mai sunt comenarii? 

Domnul consilier Marin Cezar 

Acest eveniment se adresează în special persoanelor de peste 70 de ani. 

Să vă citesc o statistică de la Casa de Pensii: în 2020 numărul total de 

pensionari la nivel de municipiu era 17.891. Numărul total de pensionari de 

peste 70 de ani – 7.785, din care: pensionari cu pensia până în 704 lei: 2.123. 

Pensionari cu pensia între 705 şi 1.000 lei: 1.168. Total:3.291, adică 42,3 % din 

total pensionari peste 70 de ani. 

Credeţi că cu 1.000 lei se poate trăi? Credeţi că de aceşti bani chiar nu 

aveau nevoie? Deci nu vorbesc de faptul că premiem instituţia căsătoriei până 

la urmă, dar de banii aceştia chiar au nevoie aceşti pensionari! Sunt aproape 

jumătate din total pensionari! 

Nu vreau să mă leg de iniţiator, probabil că nu este în bazinul electoral 

al acestui partid, dar doamna director Zibileanu voiam să fie în sală, pentru că 

a semnat coraportul, să povestească: reuşim să dăm 7 milioane lei pentru 

cheltuieli integrale ale persoanelor dezavantajate din Neptun şi Dallas. 

 Ni se vorbeşte de faptul că există inechitate dacă le dau aceşti bani 

acestor pensionari. Dar mai mare inechitate decât să dau la 8.200 de familii 

acea subvenţie la încălzire şi pentru restul oraşului să nu dau niciun ban, asta 

nu e inechitate?  

Mă gândesc la altceva: ok, nu le mai dăm aceşti bani, o să construim 

nu ştiu ce cămine, câte locuri vor avea  aceste cămine? 20 de locuri, 40 cel mult! 

Şi doar că o să meargă toţi pensionarii pentru două zile pe an să stea, ca să fie 

echitate pentru toată lumea! Aşa o văd! 

Sfatul meu este: hai să o lăsăm aşa cum este, că nu ne îmbogăţim şi nu 

putem să facem chiar nimic, n-am vrut să mă leg de banii pe care i-am dat 

aiurea de la începutul anului şi cu licitaţie şi fără licitaţie! Dar  nu ne legăm de 

pensionari, vă rog frumos! 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Şi eu aş mai avea de adaugat ceva: lăsând la o parte bazinul electoral 

şi opţiunile politice, cred că cu toţi ar trebui să fim solidari cu cei care au 

nevoie cel mai mult de ajutor.  

Cei care au nevoie cel mai mult de ajutor de obicei sunt copiii sau 

bătrânii care nu se pot îngriji singuri şi pentru care ajutorul nostru chiar 

contează. 10.000 lei la nivel de municipiu Tulcea pe an este o sumă infimă şi nu 

contează acum ce culoare politică suntem, că eu sunt de la USR şi susţin 

proiectul PSD, cred că este ceva de bun simţ! Nu contează acum ce spectru 

politic suntem, ar trebui să fim cu toţii solidari cu cei care au nevoie cel mai 

mult de ajutor! Mulţumesc! 
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Domnul consilier Marin Cezar 

Pentru că a venit doamna director Zibileanu, este în sală: eu consider 

că doamna director ori a fost de rea credinţă, ori îi lipseşte empatia într-o 

direcţie în care chiar ai nevoie să te apleci asupra celor neajutoraţi! 

Din punctul meu de vedere, eu aş zice să-şi dea demisia! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Pe mine mă surprinde că raportaţi totul la bani! Raportaţi totul la 250 

lei! E o sumă care nu mulţumeşte pe nimeni. Poate executivul priveşte totul sub 

altă formă, poate are altă viziune. Aici e vorba de oficierea unor oameni, da? 

Domnul consilier Marin Cezar 

Primăria investeşte în tineri şi le-am aprobat această majorare a 

numărului de burse şi tot la fel ar trebui să ne ocupăm şi de cei care au muncit 

pentru această primărie, ca să stăm şi dumneavoastră şi eu pe acest scaun! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Cred că cu toţii avem părinţi şi unii dintre noi sunt bucuroşi să fi trecut  

părinţii prin această etapă de premiere. De exemplu eu, cu părinţii mei, am o 

mamă de 92 ani, din păcate acum e bolnavă şi un tată care a decedat de curând. 

Dar ţin minte cât de emoţionaţi au fost când au primit un simbol acolo, un 

carton pe care l-au pus la un loc – pentru bătrâni contează foarte mult gesturile 

mărunte şi apreciază foarte mult aceste lucruri! Nu trebuie să uităm asta! 

Eu cred că Primăria poate să gestioneze astfel situaţia, încât să acorde 

în continuare aceste mici premii pentru cupluri. Este un exemplu şi pentru noi 

ceilalţi, ia uite ce frumos au trăit nişte oameni împreună 50 de ani! 

Şi la fel ca doamna Andaluzia, vreau să menţionez că am venit şi 

pregătită, adică m-am documentat şi eu la rândul meu, am încercat să descoper 

lucruri legate de hotărâri de consiliu indiferent de tematică şi am văzut că foarte 

multe hotărâri sunt în toată ţara legate de premierea cuplurilor şi la cei care fac 

50 de ani, 60 de ani şi 70 de ani împreună, sume chiar mai mari, cred că Tulcea 

are suma cea mai mică. 

Şi în acelaşi timp am verificat dacă mai există vreo primărie în ţara 

asta care revocă! Nu există! Suntem primii! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc, doamna consilier, dacă mai doreşte cineva să intervină. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Daţi-mi voie să mă ridic în picioare şi să susţin acest proiect şi din 

respect pentru vârsta respectabilă asupra căreia se răsfrânge acest proiect de 

hotărâre, mi-am permis să-mi dau masca jos, fiind în linia de siguranţă şi fiind 

şi vaccinat, pentru a mă auzi aşa cum trebuie. 

In primul rând de ce am propus acest proiect: pentru că eu consider   

această măsură în primul rând populistă. O consider populistă şi apanajul 

puterii executive la un moment dat, când lucrurile prin care poţi face cu 

adevărat bine categoriilor vulnerabile sunt cu totul altele. 
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O consider discriminatorie, pentru că în acelaşi timp în care există 

cereri pentru aniversarea a 50 de ani, există foarte multe cereri ale celor care 

nu au avut şansa de a avea lângă ei o persoană timp de 50 de ani.  

Şi dacă e un merit acela de a lua bani pentru 50 de ani de căsătorie, de 

ce nu ar fi şi pentru persoana, pentru familia al căreia unul dintre soţi s-a stins 

la un moment dat. 

O consider discriminatorie şi faţă de acea mamă care a crescut copii 

singură foarte mulţi ani şi i-a făcut oameni de nădejde ai societăţii! 

Şi o consider discriminatorie şi faţă de acea persoană care nu a fost 

sărbătorită niciodată, dar care a creat pentru comunitate! 

Aş fi vrut, domnilor consilieri şi ceilalţi cetăţeni care au adus diverse 

obiecţiuni acestui proiect, să vorbim despre lucrurile reale cu care trebuie 

presată autoritatea executivă în privinţa îmbunătăţirii vieţii persoanelor în 

vârstă! 

Domnule consilier Marin Cezar, nu ştiu dacă vreodată în statistica pe 

care dumneavoastră ne-aţi prezentat-o referitoare la număr, aţi văzut câte 

familii dintre cele vulnerabile şi mai ales cele aflate în vârstă sunt lovite de 

singurătate şi câte îşi solicită dreptul la internarea într-un azil şi care este 

capacitatea acelor centre de a primi bâtrâni.  

Iar atunci când veţi vedea că lista în care se regăsesc la Direcţia de 

Asistenţă şi Protecţie Socială este atât de mare a unor oameni care nu-şi mai pot 

continua viaţa singuri, care au copiii plecaţi prin diferite colţuri ale ţării sau ale 

lumii şi care – unii dintre ei chiar cu venituri nu-i pot gestiona, stau cu banii pe 

televizor, dar nu mai au capacitatea de a-i folosi, pot deveni riscul unor spargeri 

din partea altor persoane care îi monitorizează şi aş fi crezut că îmi propuneţi 

să realizăm un mod de a extinde protecţia medico-socială asupra persoanelor în 

vârstă! 

Cred că Primăria Municipiului Tulcea este datoare faţă de persoanele 

în vârstă să creeze un sistem medico-social prin care fiecare persoană să fie 

monitorizată, să fie un liant între medicul de familie şi autoritate, un liant între 

familie şi ruda plecată, că nu cred din aceleaşi statistici că medicul de familie 

sună săptămânal, lunar, la 6 luni sau poate niciodată pe an să vadă dacă mai 

trăieşte cel de pe urma căruia încasează nişte bani prin Casa de Asigurări! 

Primăriile au foarte multe datorii faţă de persoanele vârstnice, de la 

proiecte edilitare, de la trotuare, de la parcuri, până la sisteme de medicină şi 

sociale care să îi facă să nu-şi mai dorescă părăsirea căminului, pentru că este 

cel mai cumplit lucru pe care un cetăţean şi-l doreşte!  

Când vine la Primărie şi depune o hârtie: ajută-mă să intru şi eu, că e 

lista lungă la Casa de Bătrâni, care în general în fiecare judeţ sunt monitorizate 

de către consiliile judeţene, prin  direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţie, atunci când acel cetăţean vine şi solicită acest lucru, el nu mai are 

nicio şansă, îşi dă el seama că nu se mai poate întreţine singur, că nu vrea să fie 
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o povară pentru copiii săi care sunt plecaţi şi că vrea să aibă altcineva grijă de 

el, dar lucrurile sunt multe! 

Ce poate face primăria? Primăria poate crea un sistem, un sistem care 

este funcţional la momentul actual în Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială 

Tulcea, dar care trebuie amplificat în aşa fel încât, în funcţie de dificultăţile pe 

care le are fiecare persoană în vârstă, să fie  vizitată de către un personal 

specializat al Primăriei, care să îl monitorizeze: care este starea de sănătate, 

cum îşi ia medicamentele, cine îi trimite, cine îl ajută, care să ţină legătura 

dintre persoana în vârstă şi rudele plecate în afară, în aşa fel încât să se creeze 

o încredere între sistem şi cele două părţi implicate, în aşa fel încât să i se spună 

copilului care este plecat în afară că părintele său o duce bine sau că uite, ia 

medicamentele acestea lunare şi că apreciază că peste 6, 8, 9 luni starea de 

sănătate se va înrăutăţi sau se va îmbunătăţi, că are nevoie de exerciţii fizice şi 

poate fi dus la un centru de recuperare sau că are nevoie de o excursie în 

împrejurimi pentru a putea socializa şi a-i creşte imunitatea, asta trebuie să facă 

Primăria, să creeze centre medico-sociale şi nu un plic umilitor, pentru că cel 

de-al treilea lucru al acestei taxe este umilinţa la care sunt supuşi oamenii! 

Nimeni nu a vorbit despre aprecierea lor! Primăria trebuie să 

aprecieze aceşti oameni şi nu numai la 50 de ani de la căsătorie! Primăria 

trebuie să aprecieze fiecare breaslă care a făcut ceva pentru oraş! 

 Primăria trebuie să aibă un sistem prin care să ştie că în funcţie de 

zilele naţionale sau zilele locale, cum este mâine Ziua Veteranilor, trebuie să-i 

aprecieze pe cei care există, pe cei care sunt prin diverse acţiuni care ţin de la 

simpla felicitare, până la evenimente dedicate lor! Dar nu plicul băgat în 

buzunar, care este un sistem populist, discriminatoriu şi umilitor! 

Nu banii, economia m-au făcut pe mine să promovez acest proiect, ci 

faptul că aceste tipuri de proiecte ţin oamenii închistaţi în a nu mai solicita 

executivului, primarului, consilierului lucrurile de care cu adevărat are nevoie, 

protecţie medicală, protecţie socială, infrastructură edilitară pe care să se 

bazeze şi care să nu-i rupă picioarele, asta trebuie să-i ceară, nu fotografia care 

poate fi folosită şi politic sau nu! 

Pentru că astfel de măsuri, indiferent de ce oraş le dă şi de cine sunt 

conduse aceste oraşe, sunt măsuri care inhibă modul în care trebuie să soliciţi, 

modul în care trebuie să ceri subvenţie de transport, modul în care trebuie să 

ceri parcuri unde  poţi să te recreezi şi mai ales protecţie medicală şi socială! 

Legiuitorul a făcut în baza unei bune practici, care s-a întâmplat în mai 

multe localităţi din ţară, a creat cadrul legal pentru crearea unui sistem medico-

social în aşa fel încât fiecare persoană vulnerabilă – şi persoana vulnerabilă 

poate fi persoana cu dizabilităţi, pot fi copiii din familiile monoparentale, pot fi 

persoanele în vârstă! A făcut un cadru legal pe care orice primărie îl poate 

aplica, creând o infrastructură minimă. Mai întâi oameni specializaţi în 

asistenţă medicală sau în lucruri medicale, care vizitează persoanele aflate în 
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dificultate, persoanele în vârstă şi fac baza de date în aşa fel încât cel aflat în 

afară să ştie că mama lui sau tatăl lui este în regulă, că are nevoie de 

medicamente, că îi trebuie mâncare, că trebuie să fie spălat, că după toate 

aceste lucruri îl mai şi duce la un control medical, că are primăria 

infrastructură să facă acest lucru şi când spune într-un final regretând că va 

trebui să se ocupe şi să-l ducă la comisia pentru dizabilităţi, pentru a-şi lua 

drepturile de care are nevoie, pentru că altfel îl găseşte ori furat, ori decedat în 

casă. 

Acestea sunt măsurile pe care noi trebuie să le luăm şi multe primării, 

dacă tot am dat exemplu de primării care au aceste tipuri de premieri, noi 

suntem un municipiu care am fost inhibaţi în a solicita cu adevărat ceea ce ai 

nevoie de la autoritate. 

Acesta este proiectul pe care eu îl propun, nu anularea aprecierii, 

felicitării, încurajării, ci anularea unui plic care se acordă într-un mod 

regretabil, umilind societatea noastră românească! 

Trebuie să ne zbatem pentru pensii mari din punct de vedere central 

acolo când ajungem pentru aceşti oameni şi să ne zbatem la nivel local pentru 

crearea unei infrastructuri medico-sociale, care cu adevărat să-i rezolve 

problemele. 

Am fost întrebat odată de către un cetăţean de ce nu dau şi eu acest 

drept. Acest drept nu există, acest drept este creat de anumite consilii locale şi 

nu există peste tot în  ţară! De ce nu dau şi eu ca la Tulcea, 250 lei. I-am spus: 

dar te vizitează în fiecare săptămână cel puţin două asistente şi îţi iau 

tensiunea? Da, foarte bine şi  trimit acum copiii bani direct ca să-mi cumpere 

medicamente! Pentru că aceste servicii devin sustenabile când sunt implicaţi toţi 

factorii. Si i-am răspuns: Şi vrei să opresc acest mod  în care eşti protejat, 

pentru un 250 lei? Nu! 

Aici este problema, creăm tot felul de lucruri populiste, uitând că de 

fapt noi trebuie să progresăm în sistemul medico-social şi de fapt     

ascunzându-le: ţi-am dat banii aceia, nu îmi mai cere! 

Acesta este proiectul pe care eu îl propun şi pe care propun să îl votaţi. 

Nu îl retrag de pe ordinea de zi, pentru că eu cred că problemele cu adevărat 

pentru care trebuie să se implice primarul, consilierul, voluntarul acela care a 

vrut doar o diplomă şi nu bani, sunt mult mai grave şi sunt discriminatorii 

atunci când pe mama aceea care s-a chinuit singură cu nişte copii, fără soţ i-a 

crescut şi i-a făcut oameni mari! Vă mulţumesc! 

Domnul consilier Marin Cezar 

Dacă îmi permiteţi, pentru că mi s-a pomenit numele şi vreau să 

răsund: domnul primar, deci acest discurs de acum l-am ascultat când eram în 

maşină, la Radio Constanţa. Deci ce aţi vorbit acum, am auzit şi la Radio 

Constanţa. 
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Ce ne-aţi povestit acum, vă spun, eu n-o să apuc în viaţa asta şi cred că 

nici doamna Frandeş n-o să apuce când toate aceste lucruri or să se întâmple! 

Vă dau un exemplu: ştiţi, am avut covid în decembrie. Ştiţi că nu m-a 

sunat cineva de la DSP să mă întrebe, m-au sunat cei de la Poliţia Locală să mă 

întrebe dacă mai trăiesc! Şi de la Direcţia de Asistenţă Socială? Nimeni nu m-a 

întrebat dacă... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Propuneţi, domnul consilier, să se facă aici, ca să fiţi sunat de către 

Primărie, asta trebuie să faceţi! Propuneţi concret lucruri concrete, nu 

populiste! Vă mulţumesc foarte mult şi mă bucur că mi-aţi ascultat discursul la 

aparatul de radio! 

Domnul consilier Marin Cezar 

Da, v-am ascultat şi voiam să vă vorbesc de chestia asta! 

Dumneavoastră cu discursul dumneavoastră, eu – cu problemele mele! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc, domnule coleg, dacă mai sunt discuţii? 

Doamna consilier Suhov Anca 

Eu am o problemă cu acest proiect procedurală. Nu am avut la mapă 

hotărârea iniţială şi nici nu există pe site-ul Primăriei. Anul 2011 nu există pe 

site-ul Primăriei. 

Este o hotărâre care nu ne-a fost prezentată. Nu ştim... 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, legat de discursul domnului primar aş vrea să fac 

câteva precizări: Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială are şi funcţionează 

ca instituţie cu personalitate juridică şi are misiunea de a aplica politici şi 

strategii de asistenţă socială a tuturor categoriilor pe care dumneavoastră le-aţi 

prezentat în discursul dumneavoastră. Şi are grijă şi de persoanele vârstnice, şi 

de mamele singure, şi de familiile  monoparentale, şi de cei care nu sunt 

căsătoriţi, şi de persoanele cu dizabilităţi, adică toate serviciile acestea sociale 

sunt reglementate prin acte normative şi categoric Unitatea Administrativ 

Teritorială Tulcea şi în special Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială se 

ocupă de lucrul acesta. 

De altfel, lecturând informarea direcţiei, pe 176 pagini, am văzut cât de 

bine şi de minunat merge această direcţie. 

Această hotărâre prin care se acorda această sumă de 250 lei nu este 

nicio pomană, nu este nicio mită electorală – sau cel puţin îmi place să cred că 

chiar nu este lucrul acesta, este iniţiată de fostul primar Hogea, pe aici doar 

câţiva aţi fost prieteni şi colegi cu dânsul, pe vremuri noi nu putem să fim 

acuzaţi că eram prieteni de-ai domnului primar Hogea, dar considerăm că a fost 

o măsură bună.  

De altfel, aşa cum aţi văzut şi la început, foarte multe primării, nu 

toate, dar foarte multe primării, primării importante, chiar primării unde 
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primarii sunt membri ai Partidului Naţional Liberal, de aceea menţionam şi 

Suceava şi Oradea, fac acest gest de apreciere, de respect, de a veni la un 

eveniment important, unde vin şi copiii celor care aniversează 50 de ani de la 

căsătorie, rude, prieteni, adică sunt  două evenimente care îi mai scoteau pe cei 

în vârstă la un eveniment important, revelionul pensionarilor şi acest eveniment 

de 50 de ani. 

OK., nu dăm 250 lei, dar nu cred că trebuie să renunţăm la modul 

acesta de a interacţiona cu aceste persoane care aniversează un eveniment 

important în viaţă şi nu trebuie să îi lăsăm de o parte. 

Nu consider că îi discriminăm pe ceilalţi, acordând această atenţie, 

mai cu seamă că suma este pentru municipiul Tulcea, cum spunea şi colegul 

nostru Porneală, este ridicolă, este exact salariul doamnei director de la 

Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială pe o lună, nu ştiu cum  să zic, e...mă 

rog... 

Ca să închei, e dezamăgitoare această intenţie şi noi, grupul PSD 

votăm împotrivă! 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Mai am o singură precizare: nu consider că dacă în continuare 

menţineţi această „atenţie”, cum o numiţi dumneavoastră către bătrâni, vi se 

dispersează focusul către problemele cu adevărat importante ale municipiului 

Tulcea! Mulţumesc! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Dacă îmi permiteţi, o să am o intervenţie scurtă: da, în 2011 cred că eu 

şi domnul Şacu suntem singurii care eram la momentul la care s-a aprobat 

această hotărâre de Consiliu Local, care a avut scopul ei, eu cred că ar trebui 

să fim suficient de maturi în momentul acesta, să  înţelegem exact ceea ce a spus 

primarul municipiului Tulcea, care a arătat în mod clar că ceea ce intenţionează 

să facă nu este în niciun caz să dea sau să nu dea, sau intenţia acestui proiect nu 

a fost să nu se dea 250 lei şi sunt convinsă că va veni  cu două, cinci, nouă 

proiecte care îi vor demonstra şi ne va demonstra interesul şi ce face pentru 

bătrânii acestui municipiu. 

Să nu uităm totuşi că e un model prin ceea ce a făcut la Luncaviţa! 

Indiferent de ce veţi spune, că e o localitate mică, că a făcut că acolo se putea, 

să nu uităm că a făcut-o şi a făcut-o în nişte condiţii foarte bune, despre acest 

proiect şi despre ceea ce a făcut acolo, a auzit toată lumea şi sunt convinsă că 

va transpune şi la nivel de municipiu. 

Aşa că hai să nu încercăm să bagatelizăm şi să daţi în noi, PNL-iştii şi 

uite ce vrem să facem, şi cum luăm noi 250 de la bătrâni şi îi ignorăm, pentru că 

în esenţă nu cei 250 de lei sunt în discuţie aici, ci ceea ce urmează şi ceea ce 

trebuie să se întâmple cu adevărat pentru bătrâni, că vorba înţeleptului, „cine 

are bătrâni să şi-i cumpere”, din nefericire eu sunt una care nu mai am unul 

dintre bătrâni şi care întâmplător ar fi beneficiarii celor 250 de lei, dar înţeleg 
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exact care este scopul acestui poiect şi mi se pare unul cât se poate de corect şi 

în consecinţă noi categoric îl vom vota. Mulţumesc! 

Domnul consilier Şacu Stere -  preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc, trecem la vot nominal. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar al municipiului Tulcea. 

Cu 12 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 Impotrivă 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA          Pentru 

6. HALIŢ TATIANA          Impotrivă 

7. LUCA ANDALUZIA Impotrivă 

8. MARIN CEZAR-GEORGE          Impotrivă 

9. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 

10. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

11. MOTOC OCTAVIAN          Pentru 

12. PAVEL VIORICA          Pentru 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Impotrivă 

    14. SELA GEORGIAN          Impotrivă 

15. SIMION DRAGOŞ Pentru 

16. SUHOV ANCA          Impotrivă 

17. ŞACU STERE          Pentru 

18. ŞINGHI GEORGE Pentru 

19. ŢIU GABRIEL-DORIN          Impotrivă 

20. URSE LILIANA          Pentru 

21. VIZAUER LAVINIA          Impotrivă 

 

 Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Va rog să-mi permiteţi să-i răspund doamnei consilier Suhov: de vineri 

aveţi proiectul. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Doamna făcea referire la proiectul din 2011, care se abrogă prin 

această hotărâre. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea  

Am înţeles! Dar dacă dau pe Google, proiectul iese. 
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Doamna consilier Suhov Anca 

Dar ca regulă, nu vi se pare normal la mapă să existe şi hotărârea pe 

care o revocăm, totuşi? 

Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Domnule preşedinte, îmi permiteţi, voi fi foarte scurt! 

Spre deosebire de colegii mei, eu am să-l felicit pe domnul primar, într-

adevăr a fost un discurs construit în logica inversă perfect! Este perfect! 

Dumneavoastră în esenţă ne spuneţi următorul lucru: nu mai facem nimic 

pentru cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie, nu le mai dăm nimic acestora, 

de ce? Pentru că ei au foarte multe probleme! Inţelegeţi? Asta aţi spus 

dumneavoastră în esenţă! Nu le mai dăm, nu le mai facem că au foarte multe 

probleme care trebuie rezolvate! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aşa aţi înţeles dumneavoastră? Aşa aţi înţeles? Eu cred că ar trebui să 

vă concentraţi asupra lucrurilor care vă definesc acolo unde trebuie să le faceţi 

cu foarte multă exactitate. Eu nu am spus acest lucru, domnul Drăniceanu! 

Domnul consilier Drăniceanu Daniel 

Nu aţi spus, asta este concluzia! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu am spus cu totul şi cu totul altceva! Dar pot să verific încă o dată ce 

am spus, mulţumesc! 

Domnul consilier Şacu Stere 

Mulţumesc şi eu, mergem mai departe. 

Punctul 13, Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a 

mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii 

“INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE 3 PUNCTE DE LA INTERSECȚIA 

STRĂZILOR PĂCII/MICĂ, MICĂ/C.GAVRILOV ȘI TRECERE DE PIETONI  

STR. PĂCII - INTERSECȚIA CU STR. 24 IANUARIE DIN MUNICIPIUL 

TULCEA”. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 3, 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 Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Mulţumesc, dacă sunt comentarii pe marginea acestui subiect? 
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Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Coziei, înregistrată la poziția 891 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 4485,96 mp la 4288 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 Mergeani Ana Elena 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Comentarii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

Au lipsit de la vot doamna consilier Frandeş Claudia Alina şi  domnul 

consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Punctul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Iluziei, înregistrată la poziția 901 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 297,96 mp la 339 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 Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Sunt discuţii? 
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Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

Au lipsit de la vot doamna consilier Frandeş Claudia Alina şi  domnul 

consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

 Punctul 16, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de 

teren aferentă străzii George Georgescu, înregistrată la poziția 49 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 3720 mp la 3636 

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 Vizauer Lavinia 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

Au lipsit de la vot doamna consilier Frandeş Claudia Alina şi  domnul 

consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Punctul 17, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Balizei, înregistrată la poziția 890 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 4094,76 mp la 7807 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 Mergeani Ana Elena 

Comisia 5 – aviz favorabil. 
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Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

Au lipsit de la vot doamna consilier Frandeş Claudia Alina,  domnul 

consilier Ţiu Gabriel Dorin şi doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Punctul 18. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Azimut, înregistrată la poziția 889 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 936,6 mp la 2837 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 Mergeani Ana Elena 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Sunt comentarii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

Au lipsit de la vot domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin şi doamna 

consilier Vizauer Lavinia. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Punctul 19. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Amiezii, înregistrată la poziția 897 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 1075,74 mp la 1851 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

Au lipsit de la vot doamnele consiliere Mergeani Ana Elena şi Vizauer 

Lavinia şi  domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Punctul 20, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Meduzei, înregistrată la poziția 198 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 875 mp la 4497 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Comentarii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

Au lipsit de la vot doamnele consiliere: Mergeani Ana Elena, Vizauzer 

Lavinia şi  domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Punctul 21. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Izvorului, înregistrată la poziția 894 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 6455,04 mp la 8711 mp, în vederea 

înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

Au lipsit de la vot doamnele consiliere: Mergeani Ana Elena, Vizauzer 

Lavinia şi  domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Punctul 22, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Nicolae Bălcescu, înregistrată la poziția 12 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 8040 mp la 9634 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Comentarii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

Au lipsit de la vot doamnele consiliere Mergeani Ana Elena, Vizauzer 

Lavinia şi  domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul 23, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă Aleii Cristina, înregistrată la poziția 132 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 2860 mp la 5238 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Sunt intervenţii? 

Doamna consilier Suhov Anca 

Comisia nr.2 nu a fost sesizată la acest proiect de hotărâre, dar  aş 

vrea să atrag atenţia asupra unei erori materiale, care cred eu că s-a strecurat 

în această propunere de fişă cadastrală. Vecinătăţile de jur împrejur sunt 

trecute ca proprietăţi particulare, termen nu tocmai juridic existent, dar trecând 

peste treaba asta, acolo unde scrie pe planşă proprietăţi particulare sunt 

terenuri aferente unor blocuri. Iar de la stradă la bloc e o distanţă! Ca urmare 

sunt nişte metri pătraţi de domeniu privat al municipiului acolo. 

Dacă noi aprobăm o hârtie pe care scrie proprietăţi particulare, cred 

că suntem un pic în culpă. 

Aleea Cristina este înconjurată de blocuri. Acele blocuri, dincolo de 

trotuarul de gardă au un teren care este al domeniului privat al municipiului. 

Domnul Vasilescu Bogdan – director interimar DIAP 

Greşeala este că s-a trecut proprietate privată, în loc de domeniu 

privat. 

Noi aprobăm ceea ce ţine de proprietatea noastră, vecinătăţile se pot 

schimba indiferent de... 

Doamna consilier Suhov Anca 

Fişa cadastrală se întocmeşte... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Doamna Suhov, noi aici îndreptăm o eroare materială cu privire la 

strada în sine. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Eu nu am nicio problemă cu suprafaţa, dar în momentul în care 

înregistrăm la OCPI o fişă cadastrală... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

O vom înregistra cu solicitarea corectă, aşa cum este ea corectă. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Da, dacă se poate opera în această fază corectura, nu am nicio 

problemă. 

Şi mai este o problemă similară la punctul 25, capătul străzii Ion 

Neniţescu, la blocurile de pe Victoriei. 
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Domnul primar Ilie Ştefan 

Vom lua aceste propuneri şi le vom îndrepta în aşa fel încât documentul 

în sine să aibă vecinătăţile cum trebuie. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Dar ştiţi că şi OCPI-ul, dacă nu sunt vecinătăţile corecte, va da 

încheiere de reexaminare. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Noi vorbim strict de modificarea unor suprafeţe ale bunurilor noastre. 

Dar pentru obiectivitate, vă rog să vă notaţi, ce a spus doamna consilier, pentru 

a verifica dacă aşa stau lucrurile în teren la vecinătăţi. 

Domnul Iusuf Leventh -  secretar general al municipiului Tulcea 

 Dacă îmi permiteţi!  

Doamna consilier, hotărârea aşa cum este ea este OK. Pe hartă se vor 

schimba nişte vecinătăţi. Nu ţine de corpul hotărârii. Dumneavoastră aprobaţi 

acum o suprafaţă. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Perfect de acord! Important este să notăm în procesul-verbal de 

şedinţă, să se opereze corecturile înainde de a se depune la OCPI. 

Domnul Iusuf Leventh -  secretar general al municipiului Tulcea 

Sigur! Domnul director, vă rog să aveţi în vedere vecinătăţile în 

momentul în care vor fi înaintate OCPI-ului. Mulţumesc! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mulţumesc şi eu! Mai sunt intervenţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Punctul 24, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Gazelei, înregistrată la poziția 895 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 4401,78 mp la 18273 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot  domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Punctul 25, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Ion Nenițescu, înregistrată la poziția 54 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 10091 mp la 7823 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Dacă sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Punctul 26, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Mizei, înregistrată la poziția 898 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 793,2 mp la 1224 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Comentarii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 
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Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Punctul nr.27, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de 

teren aferentă străzii Plugarilor, înregistrată la poziția 91 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 9520 mp la 11017 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Sunt intervenţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Punctul 28, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Uverturii, înregistrată la poziția 1167 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 2800 mp la 3848 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 20 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
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A lipsit de la vot domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Punctul 29, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Vezuviu, înregistrată la poziția 896 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 752,4 mp la 1098 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Comentarii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Punctul 30, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă Lacului ”CIUPERCA”, înregistrată la poziția 888 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 275.406,81 mp la 269.938 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Domnule preşedinte, înainte de a trece la următorul punct, vreau să 

profit de ocazie, pentru că discutăm despre lacul Ciuperca şi aş vrea să-i 

adresez domnului primar o întrebare: dacă se va relua pescuitul sportiv pe lacul 

Ciuperca şi începând de când.  

Există hotărâre de Consiliu Local care reglementa lucrul acesta, 

începând cu 1 iunie a fost anul trecut datorită pandemiei, în anii trecuţi a fost de 

la 1 mai. Cetăţenii ne întreabă dacă... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Şi pe mine mă întreabă, doamna consilier şi dumneavoastră trebuie să 

ştiţi mai bine că acele hotărâri de Consiliu Local de care faceţi vorbire, au ca 

măsuri imperative anul la care ele au făcut referire. 

Deci pentru fiecare an se stabileşte prin hotărâre a  Consiliului Local 

perioada, cum aţi dat hotărâre anul trecut pentru luna iunie. Deci nu mă obligă 

vreo hotărâre în sensul acesta, ci un proiect de hotărâre care poate fi discutat 

într-o şedinţă ulterioară. 

Ceea ce însă vă pot spune cu certitudine că am făcut şi voi face în 

privinţa acestei solicitări cu privire la pescuitul pe lacul Ciuperca: am înaintat 

către S.C. SERVICII PUBLICE să-mi facă un raport cu privire la problemele pe 

care le-au întâmpinat de fiecare dată când a fost pescuit sportiv, dacă au fost 

deşeuri aruncate haotic afară, în apă, care sunt costurile pentru care aceste 

lucrări pentru gestionarea deşeurilor sunt în plus, dacă s-au întâmplat sau dacă 

nu s-au întâmplat. 

Am solicitat, de asemenea, Poliţiei Locale un raport pentru a-mi da 

pentru fiecare an când a funcţionat pescuitul sportiv, dacă s-au întâmplat 

diferite tipuri de evenimente, de la vandalizarea locurilor de pe acolo, până la 

braconaj de exemplu şi alte elemente sociale negative dacă au avut loc, tocmai 

pentru a creiona imaginea acestui pescuit sportiv. 

De asemenea, DIAP-ul îmi va prezenta un raport cu privire la preţul, la 

încasările pe care le-au luat, dificultăţile care au fost create în această 

perioadă, dacă au existat oameni care au încercat să ocolească modalitatea de 

plată, aşa cum o spune regulamentul. 

De asemenea, iau în calcul condiţile pandemice privitoare la starea de 

alertă şi la finalul acestor studii pe care le-am cerut, voi veni public cu o 

propunere. 

Personal cred că Ciuperca este un loc de promenadă, cred că este cam 

singurul pe care îl avem la momentul actual şi cred că activităţile care se 

desfăşoară în consens cu regulile pandemice, cu sportul, cu liniştea şi cu 

recreerea trebuie să primeze. 
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Nu exclud însă nici pescuitul sportiv, dar în baza acelor studii pe care 

le-am cerut, pentru că este posibil ca anumite costuri să crească sau să scadă, în 

funcţie de istoricul acestor ocupaţii sau activităţi. Mulţumesc! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Trecem la punctul 31, Proiect de hotărâre privind inventarierea în 

domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent străzii „Erou Mihai 

Serian” în suprafață de 1527 mp, conform măsurătorilor topo cadastrale, 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Comentarii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Punctul 32, Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul 

privat al municipiului Tulcea a unor suprafeţe de teren, situate în municipiul 

Tulcea, aferente construcţiilor 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Dacă sunt discuţii pe marginea acestui proiect? 

Domnul Andrei Costea, deţinător de garaj lângă Grădiniţa nr. 17 

Sunt un cetăţean din municipiul Tulcea şi deţin un garaj lângă 

Grădiniţa de copii nr.17. 

Sunt unul dintre cetăţenii care au autorizaţie de construcţie, sunt cel 

puţin 25 de garaje care au autorizaţie de construcţie, într-adevăr în autorizaţie 

scrie construcţie pentru garaje provizorii. 
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Aţi spus mai devreme de discriminare. Am citit declaraţiile domnului 

primar şi am văzut că susţine demolarea garajelor ilegale. 

Prin autorizaţia mea eliberată de Primărie, mă consider un locatar 

care sunt cu garaj legal. Sunt în zonă multe garaje ilegal construite, fără 

autorizaţie de construcţie, eu înţeleg ce e legal şi ilegal, cu autorizaţie şi fără 

autorizaţie. 

Consider că dacă voi fi demolat recent este o discriminare faţă de cei 

din vecinătatea mea care au garaje ilegal construite. 

Eu sunt de acord cu dumneavoastră, şi mie mi se pare normal să demolaţi 

garajele, dar în schimbul lor să apară ceva benefic pentru populaţie. 

 Mai este, de asemenea, terenul de lângă linia ferată şi cred eu că  nu 

puteţi scoate pe nimeni de acolo, dar puteţi construi o parcare supraetajată în 

care să intre  pe un loc de parcare cel puţin patru maşini. Ar intra multe maşini 

acolo, iar noi, cu autorizaţie, fiind cetăţeni de bună credinţă, care am avut 

autorizaţie, să avem prioritate acolo, în momentul când ne demolaţi să intrăm în  

parcarea respectivă. 

Mulţi cetăţeni ar vrea să parcheze în parcarea supraetajată, iar parcările 

din jurul blocurilor vor fi libere ca să poată să vină cineva să parcheze. 

 Sunt de acord, îmi demolează garajului, dar unde merg să parchez 

maşina? În jurul blocului sunt locuri de parcare care nu sunt înregistrate la 

primărie, iar cetăţenii nu plătesc nicăieri, au plătit locul acela o perioadă, după 

care nu-l mai plătesc, ei susţin că e al lor şi că îl plătesc în continuare,  iar eu 

dacă mi se demolează garajul, eu locuiesc la blocul 10, deci de la garajul meu şi 

până la blocul 10 sunt aproximativ 100 m, eu mi-am luat garaj ca să pot să-mi 

ţin maşina în garaj şi să fie în siguranţă 90%, să zicem . Dacă mi se demolează 

garajul, nu mai pot să-mi ţin maşina la 100 m, eu aş vrea să-mi ţin maşina 

aproape de bloc, dacă umblă cineva la maşină, mi-o sparge, am alarmă, mai 

ţipă… 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu vreau să vă răspund, dar cred că un pic dumneavoastră  – vă înţeleg 

supărarea şi cred că din cauza asta aţi vorbit un pic mai devreme, în sensul că 

proiectul la care aţi intervenit inventariază suprafaţa aferentă garajelor, iar 

următorul punct, este cel care se referă la demolare.  

Dar eu am să vă răspund: eu nu am spus niciodată că intenţionez să 

propun demolarea garajelor construite nelegal, eu am spus aşa: intenţionez să 
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demolez toate garajele! Toate garajele care sunt construite legal sau nelegal, 

inclusiv garajele în care sunteţi proprietari sau nu, prin expropriere.  

Nu am afirmat niciodată că doar anumite tipuri de garaje – asta ca să ne 

înţelegem, că e legal construit, că e nelegal construit, că are autorizaţie, că nu 

are autorizaţie, că e pe o proprietate publică sau pe o proprietate privată, pe 

toate intenţionez să propun demolarea lor, prin formele pe care legea mi le 

permite, considerând că această formă de susţinere a maşinilor, a 

autovehiculelor este de momentul anilor 80 şi nu mai poate să facă faţă unui 

oraş în aceşti ani! 

Ceea ce trebuie să spun specific  în cazul dumneavoastră şi al zonei 

dumneavoastră este că a fost prima solicitare pe care am trimis-o pentru 

demolarea – de fapt nu putem spune demolare ci dezafectare, pentru că acolo 

avem un obiectiv public care este afectat de garaje. 

Grădiniţa nr.13 care se află în proces de reabilitare nu poate fi 

consolidată fără realizarea unui zid de sprijin, zid care este afectat de 

construcţia acestor garaje. 

Vreau să vă mai spun aşa, tot s-a auzit că am mai zis că în locul acestor 

garaje vor face aromânii case, că în locul acestor garaje vor face alţi 

dezvoltatori... Nu, în locul acestor garaje se vor face construcţii de utilitate 

publică, care înseamnă parcări în primul rând şi în funcţie de dimensiunea lor, 

în baza proiectelor pe care specialiştii le vor face, aşa cum aţi propus 

dumneavoastră supraetajate sau subterane se vor realiza în perioada aferentă 

demolării lor. 

Modul în care vor fi atribuite locurile de parcare va fi în baza unor 

regulamente pe care tot Consiliul Local le va delibera, care vor consta în 

dezbatere publică în care cetăţenii vor putea interveni cu propuneri. 

Foarte precari suntem la modul de gestionare a parcărilor  şi aveţi foarte 

mare dreptate, foarte mulţi oameni solicită locuri de parcare şi nu au, niciodată 

nu vom avea parcări pentru toţi, însă vom putea mări numărul lor şi vom putea 

crea un sistem în aşa fel încât transparenţa să fie cea care decide locul de 

parcare, nu primul venit – primul servit, vor fi licitaţii cu privire la locurile pe 

care oamenii şi le doresc şi contracte ferme, în aşa fel încât ei să poată folosi 

noile locuri de parcare create. 

Din păcate, în trecut acolo unde trebuia să facem locuri de parcare, s-au 

dat terenuri şi s-au construit blocuri din domeniul public şi privat al 
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municipiului. Acum am ajuns la o situaţie atât de înghesuită, încât trebuie să 

luăm şi măsuri care nu sunt populare. Dar repet, ceea ce dumneavoastră aţi 

spus la început, eu cred că trebuie demolate toate garajele, nu doar cele 

construite legal sau nelegal, iar Primăria are pârghii pentru toate. Pentru că 

acele garaje unde deasupra s-au construit pagode şi unde au unii cabinete, cât 

voi fi eu primar al municipiului Tulcea, nu le voi putea vedea în picioare până la 

finalul mandatului! Mulţumesc! 

O doamnă din sală 

Domnul primar, dacă se ştia că or să se dărâme garajele, de ce s-au dat 

totuşi autorizaţii de vânzare-cumpărare? Eu sunt proprietară de anul trecut, din 

august! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

In primul rând, doamnă, dumneavoastră atunci când aţi făcut contractul, 

aţi văzut că erau nişte clauze trecute în contract şi nişte tipuri de moduri de 

autorizări la care probabil nu ştiu din ce motiv aţi căutat sau aţi decis ca să le 

tranzacţionaţi. 

Aici faptul că s-a lăsat tranzacţionarea între cei care deţineau acele 

construcţii provizorii, nu implică decât dorinţa dumneavoastră de a cumpăra 

sau de a vine! 

Ştiu că aţi dat nişte sume de bani, dar şi cei care au construit provizoriu 

au cheltuit la vremea respectivă. 

Dacă sunteţi proprietari de garaj, vă garantez că veţi fi despăgubiţi. 

Dacă-l aveţi în proprietate, veţi fi expropriaţi prin despăgubire. 

Domnul Viorel Ţintaru, proprietar de garaje Aleea Merişor 

Dacă îmi permiteţi, eu sunt aproape în aceeaşi situaţie. Este vorba despre 

garajele de pe Aleea Merişor. Noi suntem în spatele Grădiniţei nr. 13 şi dacă ne 

apucăm să demolăm garajele malul s-ar putea rupe. Cine suportă dacă se rupe 

malul? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aţi fost notificat? Dacă aţi fost, înseamnă că suportă Primăria! Ştiţi cum 

este asta, cu drobul de sare! 

Niciodată nu vom lua măsuri înainte de a – eu vă înţeleg supărarea… 

Domnul Viorel Ţintaru, proprietar de garaje Aleea Merişor 

 Diferenţa de nivel dintre Aleea Merişor şi grădiniţă este de 10 metri! 
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Domnul primar Ilie Ştefan 

Acolo se va realiza un  zid, pentru că zidul nu poate fi realizat din cauza 

faptului că aceste garaje nu doar că s-au construit, dar s-au extins şi s-au extins 

pe domeniul public aferent grădiniţei! Este o realitate, vă pot arăta nişte 

fotografii, eu eram pregătit cu foarte multe fotografii din zona dumneavoastră, 

inclusiv cu modul în care stau maşinile înăuntru sau în afară, inclusiv cu 

petreceri în rândul garajului, am nişte imagini covârşitoare cu nişte alte moduri 

de folosinţă ale garajelor şi acolo unde ele s-au extins şi s-au dus chiar în şcoli! 

Dar vreau să vă asigur că orice formă de proprietate, orice formă prin 

care cetăţeanul respectiv este proprietar  pe teren şi pe construcţia în sine, va fi 

despăgubită conform legii! 

Domnul Andrei Costea, deţinător de garaj lângă Grădiniţa nr. 17 

Mai vreau să spun că de aceea eu am insistat, că am autorizaţie, pentru 

că mi se pare discriminatoriu în momentul când se demolează grajele cu 

autorizaţie, iar în jurul blocului meu sunt garaje fără... 

Domnul  primar Ilie Ştefan 

Nu, vedeţi că iar le diferenţiaţi! Toate garajele, cu şi fără autorizaţie! 

Discriminatoriu era doar dacă pe unele le demolam! Noi, pe toate, da? 

Domnul Andrei Costea, deţinător de garaj lângă Grădiniţa nr. 17 

Mi-e frică, pentru că n-o să reuşiţi în cei patru ani de mandat să le 

demolaţi pe toate, iar ale noastre cu autorizaţie or să fie demolate, iar celelalte 

care... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

In locul garajelor vor fi parcări îm mandatul meu! 

Domnul Andrei Costea, deţinător de garaj lângă Grădiniţa nr. 17 

Am înţeles, problema e că s-ar putea în mandatul dumneavoastră să nu 

reuşiţi să le demolaţi pe toate, iar cei care vin or să zică: stopăm! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Or să zică stopăm, dar ia uitaţi acolo că s-au creat 50 de locuri de 

parcare! Mulţumesc! Iar eu voi trece pe acolo şi voi spune aşa: grădiniţa aceea 

rezistă pentru că am pus eu mâna şi acolo în loc de 10 locuri de parcare, sunt 

20! Am putut să creez 20 de locuri de parcare, nu 10! Vă mulţumesc! 

Domnul consilier Marin  Cezar 

Aţi zis, domnul primar, că toate garajele! Să înţeleg că şi garajul meu 

de la casă îl veţi demola? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Pe al dumneavoastră doar dacă pe acolo va trece autostrada, vă 

garantez că vă ia cu tot cu casă. 
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Domnul consilier Marin Cezar 

Deci cei de la case stau liniştiţi, da? 

Domnul Andrei Costea, deţinător de garaj lângă Grădiniţa nr. 17 

Deci noi acum dacă ne demolăm garajele, încă 22 de maşini trebuie să 

căutăm undeva să le punem. In jurul blocului nu se poate, toate locurile sunt 

ocupate. Dar sunt ocupate de persoane care nu plătesc locul de parcare. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Imediat după ce s-a făcut zona respectivă, se amenajează prima formă 

de parcare şi nou regulament va intra în funcţiune. Şi dumneavoastră veţi lua un 

loc de parcare. Dumneavoastră începeţi acum să spuneţi că va fi la 5, la 10, la 

100 m? Dar câţi oameni de aici nu lasă maşinile la 5, la 10, la 200 la 300 m? 

Domnul Andrei Costea, deţinător de garaj lângă Grădiniţa nr. 17 

Nu ştiu, dar vă spun că toţi le au în jurul blocului meu parcate. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

N-or să le mai aibă! Or să le aibă conform noului regulament. 

Domnul Viorel Ţintaru, proprietar de garaje Aleea Merişor 

Domnul primar, deci Aleea Merişor este efectiv blocată.  

Se poate debloca aleea în capăt, înspre grădiniţă? 

Ferească Dumnezeu de un incendiu, noi nu avem cum să fugim de 

acolo. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă n-or să mai fie garaje, o să fie spaţiu suficient. 

Vă garantez că în locul hardughiilor acelea, că acolo sunt hardughii, 

sunt cele mai odioase garaje care au intrat în domeniul public, îmi pare rău că 

nu pot să vă arăt fotografiile, n-am vrut să fac treaba asta, dar dacă trebuie 

deschisă această stradă, vom studia şi o vom face fără niciun fel de problemă. 

Acum eram la proiectul privind inventarierea. Punctul 32. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Vă mulţumesc pentru intervenţii, trecem la votul proiectului de la 

punctul nr.32. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Punctul 33, Proiect de hotărâre privind desființarea construcţiilor cu 

caracter provizoriu având funcţiunea de “garaje” executate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Tulcea. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Comentarii? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, la comisia 5 s-a formulat un amendament referitor 

la conţinutul acelor notificări. S-au propus două tipuri de notificări, având în 

vedere că deja o parte din notificări au fost transmise, din păcate o parte au fost 

afişate conţinând date cu caracter personal şi atunci propunerea este să avem o 

notificare pentru serviciile poştale, în care să avem numele persoanei cu adresa, 

iar cea pentru afişaj să nu conţină date cu caracter personal, respectiv 

domiciliul persoanei respective, deţinătorul de garaj, ci doar numele acestuia şi 

eventual dacă există şi o numerotare a garajului. 

Cred că trebuie să existe două anexe la art.2, unde se aprobă modelul 

cadru să fie: Se aprobă modele cadru, conform anexelor 1 şi 2, parte integrantă 

din hotărâre. 

Le vom da şi pe format de hârtie, în anexă la avizul comisiei. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Dar în speţă nu vorbim decât de nişte elemente de identificare şi atât. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Cred că s-a înţeles: avem o notificare cea pentru afişaj, unde vor fi 

menţionate datele de identificare, nume-prenume şi adresa sau numărul 

garajului. Iar notificarea care este anexă la proiect, să rămână cea care se va 

trimite prin serviciile poştale. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Am înţeles. In principiu, avem un singur amendament. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, tot la comisie s-a discutat cu privire la termenul de 

30 de zile de la comunicarea notificării. Discutasem în comisie, dacă este posibil 

să mărim puţin termenul acesta şi poate reglementăm oarecum prin notificare ce 

se întâmplă cu gestiunea deşeurilor generate din demolări. Pentru că aceste 

garaje sunt construite din diferite tipuri de materiale de construcţii şi cred că ar 

trebui cumva reglementat sau notificată persoana, proprietarul garajului şi 

îndrumată ce trebuie să facă cu deşeurile provenite din construcţii şi demolări, 

eventual să impunem să aibe un contract cu Societatea Servicii Publice, care de 

altfel este singura care poate să preia aceste tipuri de deşeuri de pe raza 

municipiului Tulcea. 

Şi termenul nu este totuşi foarte realist, adică totuşi în 30 de zile, ştiţi 

ce se întâmplă, acolo sunt mai mulţi proprietari, poate unul vrea să dărâme 
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astăzi, celălalt care este lipit de el peste  3-4 zile, depinde cum poate sau poate 

cum a zis nu ştiu cine aici,  poate să facă o solicitare către DIAP şi se ocupă 

DIAP-ul contra-cost, evident, cu un deviz de lucru, ca să fie o chestie 

sistematizată. 

Dar cu privire la termen, dacă consideraţi că e oportun să prelungim 

puţin, că e uşor... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă îmi daţi voie să vă răspund: bineînţeles că am citit cu foarte mare 

atenţie scrisoarea domnului consilier şi a celorlalţi semnatari şi luăm în calcul, 

pentru că oricum legea ne obliga să luăm în calcul sărbătorile legale, vreau să 

vă spun că termenul de 30 de zile este cel care face parte şi din contract şi din 

lege, el este prelungit conform legii cu încă 15 zile, 14 dacă nu mă înşel, în urma 

verificărilor pe teren, deci în total sunt vreo 45 zile, că notificarea va conţine 

toate elementele care – referitor la primele notificări vreau să fac o precizare: 

conform legii aveam dreptul să fac această notificare şi înainte de aprobarea 

unui tip de notificare în Consiliul Local, pentru că autoritatea executivă, 

conform Codului Administrativ, poate notifica în interesul acesta cetăţenii, 

notificarea va conţine inclusiv modalitatea prin care se pot adresa vreunor 

societăţi sau altor persoane fizice şi juridice, există deja pe piaţă şi aici am o 

ofertă  de 2.300 lei pentru ridicarea unui garaj, nu vreau să mai intru în discuţie 

legat de molozul care  este rezultat deoarece conform legii şi  autorizaţiilor de 

construire, acelea legale de care vorbiţi, nu aveau ce căuta asemenea elemente 

în ele şi aici putem să vă spunem – avem aici şi pe doamna Suhov care este 

arhitect şi ştie cum trebuie să fie construcţia provizorie cu privire la garaj, dacă 

au folosit şi nişte materiale care au fost puse în plus, ele prin grija Serviciilor 

Publice vor fi duse acolo unde trebuie, oamenii au posibilitatea în aceste 35-45 

de zile să şi le demoleze singuri, să poată apela la o societate care le face  acest 

serviciu, v-am spus, am aici o ofertă de 2.300 lei, după aceste zile Primăria în 

situaţia în care nu este demolat/desfiinţat va amenda şi va face demolarea pe 

cheltuiala cetăţeanului. 

Avem posibilitatea conform Codului fiscal să putem inclusiv plăti 

eşalonat pentru anumite categorii sociale şi de venituri modul în care se 

gestionează costurile demolării, deja sunt oferte pe piaţă care spun: nu plătiţi 

nimic, iau eu molozul rezultat acolo, sunt foarte multe tipuri de oferte, după 

Paşte vom începe modificările oficiale şi legat de datele cu caracter personal, că 

nu am cum să nu zic şi treaba aceasta,  toţi cei care au contracte, doamna 

Vizauer, au semnat declaraţii de consimţământ... 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, au semnat pentru un consimţământ de prelucrare, 

nu de a fi făcute publice. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

O să ne uităm cu atenţie ce am semnat! 
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Domnul consilier Marin Cezar 

Dacă tot ne-am legat de acea petiţie care s-a trimis... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu trebuia să vă răspund la ea? Vă vom răspunde în scris la ea. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dar eu nu ştiu despre ce petiţie este vorba! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

A şi publicat-o pe facebook. 

Domnul consilier Marin Cezar 

N-am publicat-o, îmi pare rău! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

A publicat-o altcineva! 

Domnul consilier Marin Cezar 

Domnul primar, în primul rând cei din subordinea dumneavoastră au 

fost... mârşeveşte s-a lucrat! Eu mă gândeam că a fost o chestie de PR ca să... 

dar trec peste asta! Cei care au venit nu ştiau măcar unde respectivii au garaje!  

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aveţi dreptate, să ştiţi că prin răspunsul pe care îl veţi primi, voi face o 

inspecţie asupra  modului în care s-a realizat şi voi sancţiona persoanele care 

au greşit. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Domnule consilier, continuăm la Diverse! 

Revenim la punctul 33. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Aş fi vrut să spun şi eu două vorbe! Voiam să vă întreb dacă v-aţi 

gândit la siguranţa cetăţeanului pe care îl puneţi să-şi demoleze garajul făcut cu 

autorizaţie. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Da, este o construcţie provizorie, din materiale uşoare şi la fel cum   

ne-am gândit atunci când l-am lăsat să construiască, la fel ne gândim şi când o 

demolează. 

Ceea ce vă pot promite, este că vom  inspecta toate aceste lucrări în 

permanenţă! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Adică acolo unde nu s-a respectat proiectul şi s-a realizat garajul din 

materiale durabile, poate n-ar fi rău să fie consiliaţi să accepte o ofertă... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aveţi perfectă dreptate! 
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Doamna consilier Suhov Anca 

Pentru că în absenţa unui proiect de demolare, s-ar putea să ne trezim 

cu accidente! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

De aceea noi vom publica toate ofertele pe care cetăţenii – le vom pune 

la vizier toate regulile... 

Doamna consilier Suhov Anca 

Ar trebui să ştie şi nişte oferte financiare, ca să ştie la ce se înhamă. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

S-a înţeles! 

Vă supun votului mai întâi  amendamentul formulat de comisia 

juridică. 

Cine este pentru? 

Cu 20 de voturi amendamentul a fost aprobat. 

Supunem votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. 

Luăm vot nominal? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Consilierii P.S.D. votează împotrivă. 

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 Impotrivă 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA          Pentru 

6. HALIŢ TATIANA          Pentru 

7. LUCA ANDALUZIA Impotrivă 

8. MARIN CEZAR-GEORGE          Impotrivă 

9. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 

10. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

11. MOTOC OCTAVIAN          Pentru 

12. PAVEL VIORICA          Pentru 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Pentru 

    14. SELA GEORGIAN          Impotrivă 

15. SIMION DRAGOŞ Pentru 

16. SUHOV ANCA          Impotrivă 

17. ŞACU STERE          Pentru 
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18. ŞINGHI GEORGE Pentru 

19. ŢIU GABRIEL-DORIN          Lipsă de la vot 

20. URSE LILIANA          Pentru 

21. VIZAUER LAVINIA          Impotrivă 

 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul 34, Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de 

salubrizare pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi 

tratamente fitosanitare în Municipiului Tulcea cu nr. 29748/28.10.2010, încheiat 

între Municipiul Tulcea și societatea Coral Impex S.R.L., prin Act adițional. 

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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Discuţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Consilierii P.S.D. votează împotrivă. 

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 Impotrivă 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA          Pentru 

6. HALIŢ TATIANA          Pentru 

7. LUCA ANDALUZIA Impotrivă 

8. MARIN CEZAR-GEORGE          Impotrivă 

9. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 

10. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

11. MOTOC OCTAVIAN          Pentru 



 46 

12. PAVEL VIORICA          Pentru 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Pentru 

    14. SELA GEORGIAN          Impotrivă 

15. SIMION DRAGOŞ Pentru 

16. SUHOV ANCA         Lipsă de la vot 

17. ŞACU STERE          Pentru 

18. ŞINGHI GEORGE Pentru 

19. ŢIU GABRIEL-DORIN          Lipsă de la vot 

20. URSE LILIANA          Pentru 

21. VIZAUER LAVINIA          Impotrivă 

 

Domnul consilier Şacu Stere -  preşedinte de şedinţă 

Punctul 35, Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

oportunitate privind alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public 

din aria administrativ-teritorială a Municipiului Tulcea, alegerea modalității 

optime de gestiune și a documentației de atribuire aferentă procedurii de 

delegare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Tulcea, prin contract 

de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public al Municipiului 

Tulcea, încheiat conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile 

de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare. 

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 Șacu Stere – președinte de ședință  

Comentarii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

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

Au lipsit de la vot domnii consilier Ţiu Gabriel Dorin şi Suhov Anca. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul 36,Proiect de hotărâre privind înființarea Consiliului 

consultativ al oamenilor de afaceri la nivelul Municipiului Tulcea. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 
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Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Dacă  sunt discuţii asupra acestui proiect? 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Am aici un amendament. Eu personal vin din mediul privat, sunt un mic 

antreprenor şi ca orice alt antreprenor aş dori să fiu tratat echitabil, toţi 

antreprenorii să aibă şanse egale. 

Acest consiliu consultativ ar trebui mediatizat şi gândit un pic  mai 

bine, astfel  încât să includă toate categoriile de antreprenori, de la vânzătorii 

de fructe şi legume din piaţă, până la antreprenorii mari, care au cifre de 

afaceri de milioane de euro, să poată să aibă reprezentare şi să participe activ 

la acest consiliu consultativ. 

De asemenea, în acest consiliu consultativ ori ar trebui să fie câte un 

reprezentant de la fiecare partid, ori să nu fie niciun reprezentant de la niciun 

partid, adică să-i lăsăm să se guverneze singuri, dacă tot este un consiliu 

consultativ ar trebui lumea să fie informată şi să fie aleşi aceşti membri ai 

antreprenorilor în Consiliul Local, pentru că practic este pe numele Consiliului 

Local. 

Dacă doriţi să-l faceţi în cadrul Primăriei, în care să participaţi şi 

dumneavoastră, domnul primar şi domnul city manager, puteţi să-l faceţi în 

cadrul Primăriei, dar dacă vreţi să-l faceţi în cadrul Consilului Local vă rog să 

ne daţi şansa, nouă consilierilor, să-i cunoaştem pe oamenii respectivi şi să îi 

votăm pe cei care vor intra. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Domnul consilier, puteţi să-mi spuneţi în calitate de consilier local câte 

consilii mai aveţi în subordine? Cred că confundaţi un pic Codul administrativ 

cu alte coduri! 

Consiliul consultativ este o propunere pentru a avea alături de toate 

deciziile pe care Consiliul Local le va lua în mod deliberativ, consultare publică 

cu diferite medii, aşa cum există consultare cu oamenii vârstnici, aşa cum există 

cu diferite structuri asociative, aşa cum există consilii ale situaţiilor de urgenţă 

sau ale altor comisii antiepizootice, aşa propunem, că n-a mai existat niciodată, 

un consiliu consultativ al oamenilor de afaceri, al antreprenorilor din care fac 

parte reprezentanţii executivului, nu ai unui partid politic, ci ai executivului, 

atenţie, da? 

In momentul când se va face selecţia, nu numeşte executivul, dacă citiţi 

cu atenţie hotărârea, dar pentru detaliere vă pot spune că vom face 
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mediatizarea tuturor, în toate structurile, inclusiv ale celor care nu au 

posibilităţi de a viziona ceea ce este on-line, în aşa fel încât prin întâlniri cu 

reprezentanţii tuturor categoriilor care îşi fac activitatea aici, în oraşul Tulcea, 

pentru că nu putem să avem toate categoriile din această ţară, dar neexistente la 

Tulcea, ei îşi vor desemna reprezentanţii în consiliul consultativ şi aţi văzut 

acolo că este vorba şi de reprezentanţii mediului de afaceri, cât şi de cei ai 

structurilor asociative, ale ONG-urilor care definesc aceste lucruri. 

Eu consider că toţi consilierii locali pot avea statut de invitaţi de 

fiecare dată, că nu se vor lua acolo decizii, deciziile tot Consiliul Local le va 

lua. Acolo se vor discuta. 

Şi cred că de la reprezentanţii tuturor partidelor sau chiar toţi 

consilierii locali, funcţie de cum ne lasă şi pe noi partea aceasta pandemică, pot 

fi prezenţi fără nicio restricţie la întâlnirile consiliului consultativ. Nimeni nu 

poate optura prezenţa unui consilier local la orice fel de şedinţă din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului sau tot ceea ce ţine de administraţia 

publică. 

In momentul în care ei îşi vor desemna reprezentanţii, prin dispoziţie a 

primarului se va constitui consiliul. Ei trebuie să îşi dorească în primul rând 

acest lucru, iar noi vom mediatiza. Nu noi vom spune: domnul Porneală face 

parte, că este reprezentantul mediului de afaceri – nu ştiu ce afaceri faceţi 

dumneavoastră! Şi eu să vă zic: vă numesc! Nu! Cei care fac acelaşi business ca 

dumneavoastră vor propune pe cineva. 

 Şi atunci, persoana respectivă dacă este agreată, face parte din 

consiliu. Şi cred că orice consilier atunci când îşi doreşte, pentru că aceste 

şedinţe vor fi publice şi ele au rolul consultativ, poate participa. 

 Nu îl opreşte nimeni să vină la aceste întâlniri unde mediul de afaceri 

vorbeşte în primul rând de problemele pe care le întâmpină în oraş, propune 

soluţii Consiliului Local, prin puterea executivă, îşi dă cu părerea la o serie de 

propuneri ale consilierilor sau ale primarului înainte de a fi puse pe ordinea de 

zi a şedinţei. 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

 Am înțeles, atunci explicați-mi și mie, vă rog frumos, de ce trebuie să 

aveți dumneavoastră drept de vot și domnul city manager. Pentru ce! Care este 

scopul? De ce nu-i lăsați pe oamenii de afaceri să se constituie în consiliu și ei 

să... 

 Domnul primar Ilie Ștefan 

 Dar oamenii de afaceri își pot constitui și acum consiliul! Există 

structuri asociative și consilii ale diferitelor medii de afaceri care nu au nicio 

legătură cu Primăria și ei pot vota! Dacă acolo se întâlnesc, ce rol au cu noi! 

 Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

 Eu v-am  întrebat care este rolul votului dumneavoastră... 
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 Domnul primar Ilie Ștefan 

 Pentru a da legitimitate, domnul consilier! Pentru a-i da legitimitate! 

Un consiliu separat nu poate exista! Da, noi votăm și în Consiliul pentru situații 

de urgență, și în consiliul consultativ al altor structuri... 

 Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

 Deci dumneavoastră votați, dumneavoastră aprobați! 

- Se vorbește în același timp, nu se înțelege. 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

 Amendamentul meu este să se adauge încă patru consilieri de la Pro 

România, PER, USR și PSD.   

 Domnul  Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

 Dacă îmi permiteți, aș vrea să-i răspund domnului consilier, dar mai 

întâi vreau să salut noua alianță locală USR-PSD... 

 Doamna consilier Luca Andaluzia 

 Nu, vă rog să nu o salutați, pentru că nu există nicio alianță!  

 Dacă îmi permiteți! Intâmplător am avut aceeași direcție prin vot, dar 

nu există nicio alianță! Dacă o s-o avem, o s-o anunțăm! 

 Domnul  Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

 Acest consiliu consultativ nu are nicio legătură cu politicul! 

 In cazul în care domnul consilier nu înțelege lucrul acesta și în cazul în 

care va fi votat de către asociația patronală din care face parte și în care își 

desfășoară activitatea, îi promitem că o să-l lăsăm să voteze de două ori - și 

pentru colegii parteneri de coaliție! 

 Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință 

 Deci vă păstrați amendamentul, domnul consilier. 

 Supun la vot amendamentul. 

 Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

 Nu, în logica acestui discurs, pentru că deja ajungem la momentul în 

care trebuie să-l rugăm pe domnul consilier să fie cât se poate de riguros în 

ceea ce cere! Noi nu suntem aici nici la piață, nici să ne facem în continuare 

politica de partid ș.a.m.d. Riguros, vă rog să spuneți care este amendamentul și 

temeiul lui juridic! 

 Deci nu se poate de fiecare dată să avem câte un amendament pe care îl 

gândim noi așa... ați făcut regula de trei simplă să vedeți că acei 3 - 4 membri 

nu sunt toate partidele sau că deja sunt doi membri... 

 Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

 Bun, mai trecem doi membri de la PNL, nicio problemă! 
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 Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

 Ințelegeți că PNL-ul nu are nevoie neapărat să facă ceva în această 

privință? Cred că dumneavoastră nu înțelegeți o chestie cum se poate de simplă, 

cum funcționăm! Noi aici funcționăm pe o minimă specializare pe care o avem. 

 In contextul în care v-am rugat să ne precizați temeiul juridic pentru 

care dumneavoastră vreți încă patru membri la cei douăzeci propuși de către 

executiv, vă rog să ne spuneți care sunt argumentele și... 

- Se vorbește în același timp, nu se înțelege. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Deci mai vreți încă patru membri fără nicio altă chestiune! 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Câte un membru de la fiecare partid. 

Doamna consilier Frandeș Claudia Alina 

Acum am înţeles şi eu care este amendamentul, mulţumesc! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Citind din regulamenul pe care îl avem la mapă: componenţa 

Consiliului consultativ: membri cu drept de vot... 2. invitaţi fără drept de vot: 

membri ai comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea, invitaţi permanent! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Asta am spus şi eu: s-a citit tot proiectul de hotărâre că sunt invitaţi toţi 

consilierii? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dar domnul consilier vrea membri cu drept de vot! 

 Domnul primar Ilie Ștefan 

  Ca şi cum şi eu îmi doresc drept de vot în Consiliul Local, doamnă!   

Mi-l daţi? 

 Doamna consilier Vizauer Lavinia 

 Dacă e consultativ, atunci de ce se mai votează! Doar se consultă. 

 Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Porneală. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dar nu l-am auzit... 

- Se vorbeşte în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

La art.4, vă zic eu, că tot suntem într-o „alianţă”! La art.4, Consiliul 

consultativ este format din: 1. Membri cu drept de vot. a) Primarul municipiului; 

b) administratorul; c) un număr de 11 oameni de afaceri, invitaţi de către 

primarul municipiului Tulcea; d) un număr de 6 reprezentanţi asociaţii şi/sau 

organizaţii profesionale, patronale, sindicale sau reprezentative ale ONG-ului 

cu activitate în domeniul economic, invitaţi de către primarul municipiului 
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Tulcea şi e) 4 consilieri locali din fiecare formaţiune politică componentă a 

Consiliului Local. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Nici nu au unde să ţine o astfel de şedinţă în aceste condiţii... 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Lăsaţi, că şi cu 4 consilieri... tot aici. 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Dacă se doreşte se poate face! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Ştiţi că nu aveţi drept de vot, domnul consilier! Mi-aţi reproşat dreptul 

de vot şi eu v-am explicat, dar văd că nu pricepeţi! 

Eu nu vreau să intru într-un conflict cu dumneavoastră, dar câteodată 

trebuie să o fac, pentru că lucrurile pe care le spuneţi denotă nu lipsa de 

experienţă, ci lipsa de aplecare asupra unor lucruri care ţin de construcţia 

oraşului! 

M-aţi întrebat de ce este votul meu. Pentru că eu nu pot vota în 

Consiliul Local, de aceea votez în toate comisiile din care fac parte! 

De ce nu poate fi votul dumneavoastră şi de aceea sunt invitaţi 

permanent: pentru că dumneavoastră nu puteţi centra şi da cu capul! O dată 

votând în acela şi o dată în acest for deliberativ. Din cauza aceasta sunteţi 

invitaţi permanent. Dar propuneţi amendamentul! 

Domnul consilier Şacu Stere 

Amendamentul a fost propus. 

Trecem la vot. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Daţi-mi voie să iau vot nominal. 

Cu 6 voturi „pentru” amendamentul a fost respins. 

Situaţia votului: 

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN Impotrivă 

2. CIUREANU CONSTANTIN          Impotrivă 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE Impotrivă 

4. DRĂNICEANU DANIEL          Pentru 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA Impotrivă 

6. HALIŢ TATIANA          Impotrivă 

7. LUCA ANDALUZIA          Pentru 

8. MARIN CEZAR-GEORGE Pentru 

9. MERGEANI ANA-ELENA Impotrivă 

10. MOCANU LAURENŢIU          Impotrivă 
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11. MOTOC OCTAVIAN Lipsă de la vot 

12. PAVEL VIORICA Impotrivă 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Pentru 

    14. SELA GEORGIAN Pentru 

15. SIMION DRAGOŞ          Impotrivă 

16. SUHOV ANCA Abţinere 

17. ŞACU STERE Impotrivă 

18. ŞINGHI GEORGE Impotrivă 

19. ŢIU GABRIEL-DORIN         Lipsă de la vot 

20. URSE LILIANA          Impotrivă 

21. VIZAUER LAVINIA Pentru 

 

-Doamna consilier Suhov Anca s-a abţinut de la vot cu menţiunea: 

Mie, din păcate, mi se pare  mai important un loc fără drept de vot 

pentru oricare dintre noi şi a fi anunţaţi când se ţine acest consiliu... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dar chiar dacă trece acest amendament nu are cum să voteze 

consilierul! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dar cine decide incompatibilitatea asta? 

E un consiliu consultativ. De cine este dată incompatibilitatea? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

De faptul că în momentul în care ceea ce se hotărăşte în consiliul 

consultativ poate ajunge pe masa Consiliului Local. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost prezentat de executiv. 

Luăm vot nominal. 

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

- Doamna consilier Suhov Anca a votat: „pentru”, cu menţiunea: Cu 

condiţia ca, convocarea Consiliului consultativ să se facă inclusiv către toţi 

consilierii locali. 

Situaţia votului: 

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN Pentru 

2. CIUREANU CONSTANTIN          Pentru 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE          Pentru 

4. DRĂNICEANU DANIEL Impotrivă 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA          Pentru 

6. HALIŢ TATIANA          Pentru 

7. LUCA ANDALUZIA Impotrivă 
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8. MARIN CEZAR-GEORGE          Impotrivă 

9. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 

10. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

11. MOTOC OCTAVIAN         Lipsă de la vot 

12. PAVEL VIORICA          Pentru 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Impotrivă 

    14. SELA GEORGIAN          Impotrivă 

15. SIMION DRAGOŞ Pentru 

16. SUHOV ANCA          Pentru 

17. ŞACU STERE          Pentru 

18. ŞINGHI GEORGE Pentru 

19. ŢIU GABRIEL-DORIN         Lipsă de la vot 

20. URSE LILIANA          Pentru 

21. VIZAUER LAVINIA          Abţinere 

 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul 37, Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru societatea Servicii 

Publice S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 195/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 3, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Șacu Stere – președinte de ședință  

Sunt comentarii la acest proiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Cu 13 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 Impotrivă 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA          Pentru 

6. HALIŢ TATIANA          Pentru 
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7. LUCA ANDALUZIA Impotrivă 

8. MARIN CEZAR-GEORGE          Impotrivă 

9. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 

10. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

11. MOTOC OCTAVIAN      Lipsă de la vot 

12. PAVEL VIORICA          Pentru 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Pentru 

    14. SELA GEORGIAN          Impotrivă 

15. SIMION DRAGOŞ          Pentru 

16. SUHOV ANCA          Impotrivă 

17. ŞACU STERE          Pentru 

18. ŞINGHI GEORGE Pentru 

19. ŢIU GABRIEL-DORIN          Lipsă de la vot 

20. URSE LILIANA          Pentru 

21. VIZAUER LAVINIA          Impotrivă 

 

 Punctul 38, Informare privind activitatea Direcției de Asistență și 

Protecție Socială Tulcea în anul 2020. 

Dacă sunt întebări, comentarii pe marginea acestei informări? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Eu aş avea, dar mai întâi aş vrea să primesc un răspuns: câte familii 

fac 50 de ani de căsătorie anul acesta? 

Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială 

După cum aţi văzut şi s-au făcut precizări la punctul celălalt de pe 

ordinea de zi, s-a făcut trimitere la activitatea … 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Vă rog să-mi spuneţi câte familii! 

Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială 

Imediat! Chiar şi la activitatea pe care o desfăşoară Direcţia de 

Asistenţă şi Protecţie Socială în cele peste 176 de pagini. 

Apreciez lucrul acesta, că a fost de un real interes şi mai ales în anul 

2020, când Direcţia de Asistenţă a fost în prima linie, ca urmare a situaţiei 

pandemice.  

Din noiembre 2019 nu s-au organizat aniversări ale cuplurilor care au 

împlinit 50 de ani de căsătorie. Deci ca atare, din noiembrie 2019 şi în anul 

2020, până în luna martie 2021 au fost 72 de cereri pentru 50 de ani de 

căsătorie. 

La ceea ce a făcut referire domnul consilier Cezar Marin vizavi  de 

procent şi de semnarea coraportului, aş vrea să-l invit respectuos să citească 
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informarea direcţiei, să constate care sunt adevăratele activităţi şi ce face 

asistenţa socială, poate că la un anumit număr de mandate este bine să ştim cu 

ce se ocupă asistenţa socială, iar acei 250 lei nu erau ajutoare sociale, erau 

ajutoare financiare, erau un premiu dat de către Direcţia Economică. 

 Deci instituţia pe care o conduc, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială nu a avut niciodată în buget sume pentru o astfel de activitate. 

Mulţumesc! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Nu am primit un răspuns, acum mi-e frică să mai discut şi pe partea 

acestei informări! 

Eu am citit această informare, aş vrea un pic totuşi să detaliem pe 

aceste proiecte, pe stadiul de implementare. Şi am să mă refer aici la acel 

proiect, Ambulanţa socială, pentru că mie mi-a plăcut acest proiect, l-am votat 

atunci, aş vrea să ştiu în ce stadiu de implementare este acest proiect. 

Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială 

Ambulanţa socială este un proiect inovativ pentru municipiul Tulcea, 

din luna octombrie 2020 desfăşurăm procedura de achiziţie, din păcate au fost 5 

etape în care nu am avut niciun ofertant pentru ambulanţa socială, din luna 

februarie avem o ofertă pentru ambulanţă socială, este achiziţionată în sensul că 

este semnat contractul de leasing operaţional, în momentul acesta ambulanţa – 

ca şi maşină mă refer, se utilează şi în luna mai va veni în municipiul Tulcea. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia  

Mulţumesc! Inţeleg că sunteţi în grafic! 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Mai sunt intervenţii? 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Aş vrea eu să completez, are legătură cu activitatea Direcţiei de 

Asistenţă şi Protecţie Socială, dar nu tocmai cu acest raport stufos şi care chiar 

arată că aici se face treabă, la Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială mai 

ales în pandemie şi eu, pentru că o am şi pe mama cu probleme, cunosc relaţia 

şi de câte ori solicit un sfat, o părere, primesc de la angajaţii dumneavoastră şi 

cred că aşa se întâmplă cu toată lumea. 

Deci raportul -  bine ar fi să continue tot aşa. 

Ce vreau eu să-i spun doamnei Zibileanu, pentru că ne ştim de multă 

vreme, acum eu în calitate de consilier local sunt solicitată, ca şi voi ceilalţi, de 

cetăţenii care ne cunosc sau care ne plac ca şi oameni sau mă rog, pe linia 

partidului pe care îl reprezentăm aici. Primesc mai multe solicitări, mai nou 

chiar şi invitaţii făcute de către asociaţiile de locatari. 

Sunt foarte multe probleme în care au încredere în unii dintre noi să ni 

le spună, având în anii anteriori alte dezamăgiri legate de comunicarea între 

administraţia locală şi ce există acum ca şi consiliu, ca şi executiv în Primărie. 
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Credeţi că am putea să reluăm activitatea acelor consilii civice de 

cartier? Pe care dumneavoastră aţi iniţiat-o la Direcţia de Asistenţă, după 

aceea s-a stopat, mi-aţi spus că cetăţenii nu mai doresc, ştiţi că am fost în 

audienţă, am vrut foarte tare şi am insistat în cartierul civic unde eram eu 

voluntar doi şi am mai făcut o acţiune şi s-a încheiat. Dar acum constat din 

calitatea de consilier că de fapt lumea vrea, de exemplu ieri, la Asociaţia nr.5, 

lângă Big, doi domni au venit cu anunţurile de – doamnă, de ce nu vorbiţi acum, 

că aveţi poate mai multă putere de convingere, să se reia! 

Oamenii doresc aceste consultări, mai ales că nu se fac cu un consilier 

- doi, ci aşa cum s-a procedat şi mai înainte, cu toţi factorii de decizie din 

Primărie. 

Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială 

Am crezut din momentul în care am propus înfiinţarea acestor consilii 

civice de cartier şi încă cred cu tărie în importanţa şi utilitatea acestor consilii 

civice de cartier. Da, îmi doresc foarte mult redeschiderea acestor activităţi, noi 

instituţia, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială asigurăm doar secretariatul, 

membrii consiliilor civice de cartier sunt cei care propun aceste întâlniri şi 

aşteptăm propunerile pentru aceste întâlniri. 

Din păcate, suntem într-o perioadă mai dificilă, în care întâlnirile în 

grup mare nu sunt permise. 

Doamna consiler Haliţ Tatiana 

In aer liber! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Şi eu sunt de acord în legătură cu aceasta, facem astfel de întâlniri din 

decembrie anul trecut, le ţinem aici la Sala 7, când nu puteam să le facem în aer 

liber, au fost invitaţi reprezentanţi ai structurilor care puteau răspunde la 

problemele asociaţiilor şi ale cetăţenilor, atât eu cât şi alţi colegi din Primărie 

vă stăm la dispoziţie, când sunteţi convocată sau vreun cartier vrea să ne 

întâlnim, în aer liber, aşa cum spuneţi, dacă timpul ne permite, trimise dinainte 

ce probleme vor să discute şi noi venim acolo. 

Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială 

Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, să mai fac o precizare, s-a mai 

subliniat un aspect aici, domnul consilier Cezar Marin a fost carantinat şi nu a 

fost sunat de către Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială. 

Din datele pe care le avem noi, instituţia, aţi fost carantinat în perioada 

18 noiembrie – 1 decembrie. Aţi fost sunat pe data de 20 noiembrie de către 

colegele mele şi aţi spus că nu aveţi nevoie de alimente. 
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Domnul consilier Marin Cezar 

Copilul meu, dacă a vorbit, eu nu puteam pentru că aveam febră mare. 

Domnul consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Punctul 39, Informare cu privire la activitățile desfășurate de Direcția 

de Poliție Locală în anul 2020. 

Dacă aveţi intervenţii aici? 

Dacă nu sunt, trecem la ultimul punct, punctul 40, Diverse. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă îmi permiteţi, vreau să transmit tuturor celor care sunt supăraţi 

de acţiunea de demolare a garajelor, că în locul acestora nu vor fi decât 

construcţii publice, adică parcări, spaţii verzi sau locuri de joacă şi niciodată 

construcţii ale vreunui dezvoltator imobiliar. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Domnul primar, v-am propus acea colaborare cu DIAP, din ce cauză: 

pentru că unii sunt de bună credinţă şi vor să şi-l demoleze. Dacă vecinii lor nu 

sunt pe aceeaşi lungime de undă, nici acel doritor de demolare nu o să poată. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Incă o dată: DIAP-ul sau Primăria nu pot să vă demoleze decât în 

momentul în care dumneavoastră nu demolaţi. Deci tot o amendă legală o să vă 

dăm! DIAP-ul, Primăria vă dă un termen şi dumneavoastră trebuie să vă ţineţi 

de termenul respectiv. Nu pot să vă presteze un serviciu… 

Domnul consilier Marin Cezar 

Contra cost vorbesc! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Da, eu vă cred, dar ştiţi ce înseamnă asta? Ca DIAP-ul să ia o 

societate care la rândul ei va aplica un tarif către dumneavoastră. Dar noi vă 

punem la dispoziţie societăţile, este cel mai simplu! 

Vă rog să transmiteţi tuturor şi să publicaţi toate ofertele. Cea mai 

mică pe care o avem este 2.300, dar cred că ele sunt între 2.000 şi 4.000 lei.  

Domnul consilier Marin Cezar 

Ştiţi ce se întâmplă? Doi s-au apucat şi au demolat şi ştiţi ce e acum 

acolo, sunt gunoaie aruncate de vecini. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Avem aici directorul interimar de la Servicii Publice şi vă garantez că a 

fost foarte atent la toate aceste lucruri şi vor fi şi amendaţi cei care au făcut 

mizerie. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Să vă mai spun că o parte din moloz a ajuns în jurul municipiului din 

aceste demolări? 

Domnul primar Ilie Ştefan 
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Deabia aşteptăm să-i prindem pe aceia! 

 

 

Domnul consilier Marin Cezar 

N-o să-i prindeţi, dacă nu i-aţi prins până acum! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aşa credeţi dumneavoastră! Chiar săptămâna trecută am prins doi! 

Domnul consilier Marin Cezar 

Şi legat de aceste – mi s-a spus că la dumneavoastră trebuie să mă 

adresez, legat de aceste notificări pe care le-am găsit pe uşile garajelor, adică 

se iau măsuri contra celor care … adică n-aş vrea să ne oprim aici, pentru că 

iniţial am spus că ne adresăm celor… 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Celor care au competenţă în domeniu! Vă urmăresc foarte-foarte bine, 

credeţi-mă! Vă garantez că tot ceea ce nu a fost bine nu se va mai întâmpla! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi să intervin! La Diverse am trei lucruri de discutat. 

In primul rând, aş vrea să-l rog pe domnul viceprimar şi pe domnul 

director Vasilescu, poate convocaţi comisia de fond locativ sau măcar un grup 

de lucru ca să mai discutăm din problemele care sunt, pentru că avem  solicitări 

cu privire la locuinţele de fond locativ. De atribuire sau de schimb, să vedem în 

ce stadiu mai este această situaţie. 

A doua chestiune: domnule primar, vreau să vă întreb legat de 

arhitectul şef dacă ne puteţi da un răspuns şi dacă ştiţi când o să avem un 

arhitect şef sau dacă avem acum arhitect şef? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

In momentul de faţă îi încetează delegarea domnului Ervin, care pleacă 

în altă parte şi în perioada următoare vom avea arhitect şef prin detaşare, 

urmând ca în toată această perioadă să realizăm procedurile pentru a organiza 

concurs, astăzi am avut o întâlnire on-line cu organizaţia arhitecţilor din 

Tulcea, din Dobrogea, conduşi de doamna Anca şi ne vor da suportul pentru a 

face acele fişe şi acele proceduri şi acele lucruri pe care dorim să le solicităm 

celor care vor dori această funcţie, o vom mediatiza peste tot, încât să ştie şi cei 

din Ucraina, şi cei din Ungaria că noi organizăm concurs, în aşa fel încât să 

vină pentru funcţia pe care deocamdată o avem disponibilă, pentru că arhitectul 

nostru şef este în concediu paternal, mai este încă o perioadă până când vom 

avea postul liber, după ce vom avea postul liber vom organiza şi concurs pentru 

arhitect şef. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Am întrebat lucrul acesta pentru că vreau să ştiu dacă în această 

perioadă se pot semna, dacă sunt în regulă, anumite acte de reglementare. 
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Şi încă o solicitare, am primit o invitaţie pe care ne-aţi adus-o pe mail 

privind un proiect al Asociaţiei Municipiilor din România, au nişte anexe, 

trebuiesc completate şi supuse aprobării dumneavoastră.  

Să ne spuneţi care este modul, dacă suntem interesaţi să participăm. Vă 

transmitem pe mail sau le depunem la cabinet? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu contează, pe mail e mai bine. 

Domnul  consilier Şacu Stere – preşedinte de şedinţă 

Dacă mai vrea cineva să intervină? 

Dacă nu, stimaţi colegi, daţi-mi voie să vă urez şi eu ca sărbătorile 

pascale să vă lumineze sufletul, să vă aducă bucurie, pace, linişte şi multă, 

multă sănătate! Paşte fericit şi o zi cu zâmbet vă doresc! 

Incheiem şedinţa. 
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