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                    ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                         PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 30 iunie 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. 722/24 iunie 2021 şi adusă la 

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

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

funcţie). 

Lipseşte doamna consilier Suhov Anca. 

Intârzie doamna  consilier Vizauer Lavinia. 

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.  
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Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna consilier Mergeani Ana 

Elena. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 
Bună-ziua! 

Declar deschise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 30 iunie 2021. 

Ordinea de zi a şedinţei de astăzi completată cu punctul 

„Diverse”cuprinde 36 de puncte. 

Dacă sunt comentarii cu privire la ordinea de zi.  

Nu sunt. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi.  

In unanimitate (cu 19 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 27 mai 2021.   

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 04 iunie 2021.  

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 

Tulcea.  

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea  

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

 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 100/30.04.2020 privind aprobarea 

proiectului «REABILITARE CLĂDIRE, INTERNAT - LICEUL TEORETIC 

GRIGORE MOISIL», COD SMIS 130583 și a cheltuielilor legate de proiect, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

44/25.02.2021. 

 - inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

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

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Magazinului 

Social Exchange „DAR din DAR”, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă şi 

Protecţie Socială Tulcea. 

 - inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea  

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

 6. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu 

Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea în vederea implementării unui 

program de promovare turistică și culturală.  

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

 Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5.  
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7. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului George Șinghi, 

Viceprimarul Municipiului Tulcea în calitate de “consilier responsabil cu 

afacerile europene” în cadrul Comitetului European al Regiunilor.  

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5.  

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, 

reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în 

Adunarea Generală a Asociatiei Intercomunitare “Dezvoltarea Durabilă a 

Serviciilor de Apă și Canalizare din Judeţul Tulcea”, Primarul Municipiului 

Tulcea, Ștefan Ilie, în vederea exercitării votului privind stabilirea și 

ajustarea/modificarea tarifelor pentru serviciile conexe aferente serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de 

operare, prestate de către societatea Aquaserv S.A. Tulcea.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și taxelor pentru 

serviciile conexe aferente serviciului public de alimentare cu energie 

termică în sistem centralizat prestate de către societatea Energoterm S.A. 

Tulcea.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

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

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/31.05.2012 

pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea şi întreţinerea 

Bazinului de înot didactic, situat în Tulcea, str. Isaccei, Zona Parc Lac 

Ciuperca, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 110/28.11.2012.  

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea Comisiile de 

specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 

 11. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie 

asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Tulcea în 

favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local Comisiile de specialitate 

sesizate pe fond: 1, 3, 5.  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a 

imobilului - teren și construcții, situat în Tulcea, str. Grigore Antipa nr. 3, 

fostă str. Portului nr. 40, înscris în cartea funciară nr. 42508, a imobilului - 

teren, situat în Tulcea, str. Portului nr. 40, înscris în cartea funciară nr. 

42509 și a imobilului – teren și construcții, situat în Tulcea, str. Portului, nr. 
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40, înscris în cartea funciară nr. 42510, aflate în proprietatea Societății 

TULCO S.A., în faliment, ce sunt parte componentă a sitului arheologic 

așezări și necropole aferente Cetății Aegyssus, având cod LMI TL-I-s-A-

05718 în vederea achiziționării acestora și constituirea comisiei de 

negociere. 

 - inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea Comisiile de 

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participație a 

Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu din subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea cu societatea Motor House Start - Up S.R.L. 

pentru realizarea serviciului de agrement pe Lacul Ciuperca din Municipiul 

Tulcea prin închirierea de bunuri recreaționale și echipament sportiv - 

biciclete pe apă. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea  

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

14. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredinţare 

directă a terenului în suprafaţă de 87,00 mp, aparținând domeniului privat 

al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Isaccei nr. 115 către 

societatea ALLEGRO S.R.L. în vederea realizării obiectivului “Extindere 

hală existentă”.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5.  

15. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

Municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 11,00 mp, situat în Tulcea, 

str. Isaccei, nr. 19, bl. I5B, sc. A, ap. 3 și concesionarea prin încredinţare 

directă a terenului în suprafață de 11,00 mp, situat în Tulcea, str. Isaccei, 

nr. 19, bl. I5B, sc. A, ap. 3 în favoarea societăţii ROM TRUST S.R.L..  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

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

16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafată de 2270 mp, situat în 

municipiul Tulcea, str. Orizontului nr. 200, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, 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 bunului imobil „Parcul Lac Ciuperca”, str. Isaccei, înregistrată la 

poziția 652 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al 
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Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 99.800 mp la 91.647 mp, în vederea înscrierii în cartea 

funciară. 

 - inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

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

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Mihail Kogălniceanu, înregistrată la poziția 59 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 738 mp la 

3429 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

 - inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

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

19. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Dobrogeanu Gherea, înregistrată la poziția 30 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 648 mp la 

2574 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

 - inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

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

20. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă bunului imobil Teren str. Viticulturii F.N., înregistrată la poziția 

835 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 60/25.02.2021, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 8648 mp la 

8843 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

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

21. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Azaleei, înregistrată la poziția 892 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 7695 mp la 7714 mp, în 

vederea înscrierii în cartea funciară.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

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

22. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă străzii Istria, înregistrată la poziția 182 din Inventarul bunurilor 
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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 1225 mp la 1607 mp, în 

vederea înscrierii în cartea funciară.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

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

23. Proiect de hotărâre privind completarea poziției numărul 1290 

din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr.59/25.02.2021 aferentă bunului Imobil - str. 14 Noiembrie nr. 24, cu 

elementele de identificare suprafață construită de 243 mp și suprafață teren 

de 562 mp, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în 

cartea funciară.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 4 Comisiile de 

specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5.  

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărarii Consiliului 

Local al Municipiului Tulcea nr. 132/28.04.2021 privind inventarierea în 

domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor suprafețe de teren, situate în 

municipiul Tulcea, aferente construcțiilor provizorii cu destinația de garaje.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”LUCRĂRI DE REPARAȚIE, MODERNIZARE ȘI ÎNLOCUIRE 

ÎNVELITOARE”, intravilan, strada Progresului, nr. 4, carte funciară nr. 

44823, număr cadastral 44823, Tulcea și a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal “REABILITARE ȘI MANSARDARE CORP C 84, PENTRU SPAȚII 

DE DEPOZITARE ȘI BIROURI”, intravilan, strada Forestierului nr. 1, 

carte funciară nr. 30297, număr cadastral 2257/5, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

 - inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU FIRMĂ ȘI MAGAZIN P + 

1”, intravilan, strada Viticulturii, nr. 2, cărți funciare nr. 33601 - C1 - U7, 
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45394, numere cadastrale 33601 - C1 - U7, 45394, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

 - inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+M CU GARAJ ÎNGLOBAT”, 

intravilan, strada Luminiței, nr. 7, carte funciară nr. 34819, număr 

cadastral 34819, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+E, FOIȘOR ȘI ÎMPREJMUIRE 

FRONT STRADAL”, intravilan, strada Voronețului, nr. 21, carte funciară 

nr. 35759, număr cadastral 35759, Tulcea și a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”SCHIMBARE DESTINAȚIE PARTER DIN LOCUINȚĂ ÎN SALĂ DE 

MESE PENTRU PARASTASE”, intravilan, strada Eternității, nr. 36 D, carte 

funciară nr. 32347, număr cadastral 32347, Tulcea și a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”, intravilan, strada 

Mahmudiei, nr. 158 B - 160, cărți funciare nr. 37477, 31980, numere 

cadastrale 37477, 31980, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE”, intravilan, T 18, P 256, carte funciară 

nr. 45366, număr cadastral 45366 – strada Livezilor, nr. 27, carte funciară 

nr. 45510, număr cadastral 45510 – Intrarea Livezilor I, nr. 2, carte 

funciară nr. 45563, număr cadastral 45563 – Intrarea Livezilor I, nr. 4, 

carte funciară nr. 45703, număr cadastral 45703 – strada Livezilor, nr. 29, 

Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

 - inițiator George ȘINGHI, Consilier local  
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 Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 

Detaliu ”TRANSFORMARE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU DE 

LOCUIT (SCHIMBARE DE DESTINAȚIE)”, intravilan, strada Prislav, nr. 

171A, carte funciară nr. 38933, număr cadastral 38933, Tulcea.  

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  

34. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a 

statului de personal ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 

Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 53 din 28 martie 2019. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 153/27.07.2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 

cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, modificată și 

completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

54/28.03.2019. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

36. Diverse.  
Doamna consilier Mergeani Ana-Elena – preşedintă de şedinţă 

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

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 mai 2021. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana – Elena – preşedintă de şedinţă 

Punctul 2 pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 04 iunie 

2021. 

Sunt intervenţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat. 
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Doamna consilier Mergeani Ana – Elena – preşedintă de şedinţă 

Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare 

Patrimoniu Tulcea.  

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții pe acest subiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul nr.4, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 100/30.04.2020 privind 

aprobarea proiectului «REABILITARE CLĂDIRE, INTERNAT - LICEUL 

TEORETIC GRIGORE MOISIL», COD SMIS 130583 și a cheltuielilor 

legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 44/25.02.2021. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
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Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 5 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

înființării Magazinului Social Exchange „DAR din DAR”, a Organigramei, 

a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

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. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Discuții pe marginea proiectului de hotărâre? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Aş avea eu o intervenţie, pentru că la data la care a avut loc comisia 

juridică nu am avut materialul, aş vrea ca doamna director să ne spună câteva 

detalii despre acest proiect. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Este doamna director aici?Nu este. 

Poate va veni, doriţi să trecem mai departe şi apoi să revenim? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Nu, putem să dăm şi votul. Dar era bine dacă era prezentă! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Vă pot spune eu câteva detalii. Intenţia este de a realiza un magazin 

exchange, un magazin care să promoveze în primul rând voluntariatul, nu este o 

invenţie a compartimentului sau a Primăriei, ci după modelul altor municipii din 

ţară, în care persoanele care sunt interesate pentru a veni în sprijinul diferitelor 

activităţi pe care municipalitatea le desfăşoară, care pot dona diverse lucruri 

către compartimentele sociale pe care le are Primăria, dar mai ales acelor care 

pot face muncă voluntară în folosul comunităţii să li se acorde un punctaj, un 

vaucher, un tip de confirmare a activităţii lor, în baza căruia din acest magazin 

să-şi poată lua diferite produse, produse care la rândul lor sunt făcute şi de 

compartimentele din cadrul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială sau pot 

proveni din donaţii, aşa cum avem acele containere pentru haine sau pentru 

încălţăminte, sau alte tipuri de donaţii sociale. 

Dacă un cetăţean vine şi ajută un compartiment al Primăriei 

municipiului cu muncă în campaniile pe care le are acesta de curăţenie, de 
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deratizare, de dezinsecţie, de alte activităţi chiar culturale sau sportive, în orice 

domeniu şi vine ca voluntar – aşa cum au fost acei copii, tineri când am plantat la 

lacul Zaghen, ei primesc un certificat al acestei zile, care valorează  nişte puncte, 

în baza cărora pot lua produse din acest magazin şi le pot dona sau le pot folosi 

dacă este o persoană care are nevoie de haine sau alte bunuri de acolo. Cam 

aceasta este ideea. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință 

Mulţumim pentru intervenţie. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

 Punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

asocierea Municipiului Tulcea cu Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea 

în vederea implementării unui program de promovare turistică și culturală.  

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

Domnul consilier Şacu Stere 

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. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul nr.7, Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului 

George Șinghi, Viceprimarul Municipiului Tulcea în calitate de “consilier 

responsabil cu afacerile europene” în cadrul Comitetului European al 

Regiunilor.  

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

Domnul consilier Şacu Stere 

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

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 8 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 

acordarea unui mandat special, reprezentantului Unității Administrativ-

Teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Asociatiei 

Intercomunitare “Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare 

din Judeţul Tulcea”, Primarul Municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, în vederea 

exercitării votului privind stabilirea și ajustarea/modificarea tarifelor pentru 

serviciile conexe aferente serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare pentru întreaga arie de operare, prestate de către societatea 

Aquaserv S.A. Tulcea.  

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 9, Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și taxelor 

pentru serviciile conexe aferente serviciului public de alimentare cu energie 

termică în sistem centralizat prestate de către societatea Energoterm S.A. 

Tulcea.  

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

Domnul consilier Şacu Stere 

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. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul nr.10, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/31.05.2012 

pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea şi întreţinerea 

Bazinului de înot didactic, situat în Tulcea, str. Isaccei, Zona Parc Lac 

Ciuperca, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 110/28.11.2012.  

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil, cu un amendament. 

Discuţiile  în comisie au fost legate de faptul că urmează sau se 

presupune că vor apărea nişte prevederi legale care vor relaxa un pic accesul 

copiilor în bazine, la toate activităţile sportive şi atunci pentru că ar fi necesară o 

altă hotărâre de Consiliu Local sau ar trebui să ne reîntâlnim pentru ca aceste 

tarife – pe care le aprobăm doar pentru această situaţie, în care accesul este 

limitat pe un anumit număr de copii şi pe această perioadă de stare de urgenţă, 

vă rog să ne permiteţi să facem un amendament pentru art.11, care va avea 

următorul conţinut:  

Se vor menţine aplicabile dispoziţiile art.1 al prezentei hotărâri, în ceea 

ce priveşte accesul în culoarul de înot al unui număr de trei copii potrivit 

prevederilor Ordinului comun al Ministrului Tineretului şi Sporturilor şi 

Ministrului Sănătăţii nr.310/18.05.2021 pentru aprobarea regulamentelor privind 

condiţiile necesare a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea 

practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de 

echipă în aer liber, pentru  reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi 

în aer liber din România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii 
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închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în sălile de fitness şi aerobic, 

respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive până la o dată ulterioară 

modificării acestui ordin. 

In situaţia în care entităţile menţionate mai sus vor emite un nou ordin 

privind condiţiile activităţii de nataţie în bazinele acoperite în sensul 

suplimentării numărului de participanţi pe culoar, va fi aplicabil tariful de 75 lei/ 

şedinţă, aşa cum a fost reglementat prin HCL nr.110/28.11.2012. 

Aşadar, deşi este foarte lung, avem un Ordin comun care a limitat 

numărul de copii, pe care îl aplicăm în acest moment cu aceste tarife, 45 cu 25 

diferenţiate, în momentul în care va apărea un ordin de ministru care va schimba 

aceste măsuri, să se revină la tariful de 75 lei/copil. Acesta este amendamentul. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Toată lumea a înţeles despre ce este vorba în amendament? 

Domnul consilier Motoc Octavian 

Mi s-a părut că tarifele sunt pe şedinţă. Nu sunt cunoscător în materie, 

dar presupun că ar trebui tarif pe oră sau tarif pe şedinţă de două ore, sau trei 

ore, sau ... dar să se precizeze ce înseamnă şedinţele. Ce înseamnă şedinţa – 

poate fi şedinţă de 6 ore, poate să fie şedinţă de 3 ore... Aşa mi se pare normal. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

O să încerc eu din punct de vedere juridic să vă explic de ce comisia 

juridică a făcut acest amendament: deci a existat o minută şi a existat o iniţiativă 

a persoanelor care activează în acest bazin şi care antrenează copiii noştri, prin 

care aceştia au solicitat modificarea acestor tarife pe această perioadă, ei ştiu cel 

mai bine cum îşi organizează activitatea, se arată de ce a fost 75 pe şedinţă şi de 

ce s-a ajuns la 45 cu 25 lei, este motivat din punct de vedere economic şi al 

rentabilităţii funcţionării acestui bazin, dar nu vă pot da alte explicaţii şi alte 

persoane, şedinţa în momentul acesta este conform Ordinului de 45 de minute, 

copii sunt obligaţi să stea 45 de minute în bazin, vă spun din propria exeperienţă, 

înainte stăteau o oră şi jumătate. Dar mă rog, există persoanele direct interesate 

care vă pot explica cât şi cum stau copiii în bazin. 

Domnul consilier Chistrugă Corneliu Petre 

După normativele în vigoare privind practicarea sportului de  

performanţă şi nu numai – de la începători până la performanţă, o şedinţă 

înseamnă, exceptând acum, când v-a explicat Claudia, 40 de minute, în funcţie de 

nivelul grupei de la 60 de minute până la 120 de minute. Şedinţa poate fi de 120 

minute la performanţă şi de 60 minute la începători. Avansaţii – 90 minute. 

Acestea sunt normativele! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Vreau să  intervin un pic şi eu aici, deci m-am consultat şi eu cu un 

antrenor de la bazinul de înot, care acum este prefectul judeţului Tulcea şi el 

saluta această hotărâre spunând că preţul anterior de 75 lei e cam exorbitant şi 

practic se ucide acest sport din faşă. Deci ceea ce au cerut antrenorii, reducerea 
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tarifului, chiar dacă e valabil pentru perioada de pandemie, poate să fie o 

continuitate, având în vedere  interesul de a veni copiii să practice acest sport. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Mulţumim pentru intervenţii. 

Vom trece la votul amendamentului. 

Cine este pentru amendament? 

Cu 19 voturi “pentru” amendamentul a fost aprobat. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul nr.11, Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 

superficie asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului 

Tulcea în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea.  

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

A fost şi aici o discuţie legată de un amendament, înţeleg că ni-l putem 

însuşi, în ceea ce priveşte valabilitatea tarifului pentru acest drept de superficie. 

Şi s-a decis că dreptul de superficie fiind pe o perioadă conform contractului, să 

se refacă din trei în trei ani calculul valorii acestui tarif care urmează a fi aplicat 

ca superficie.  

Acesta ar fi amendamentul pe care comisia juridică şi-l însuşeşte, deci în 

regulament să se introducă un nou articol, art.31 şi anume: Taxa de superficie va 

fi actualizată la începutul fiecărui an calendaristic cu rata medie a inflaţiei, 

conform datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică şi totodată ne 

rezervăm dreptul ca la un interval de 36 luni (3 ani) să solicităm veridicitatea 

valorii de piaţă a terenului prin elaborarea unui raport de evaluare. 

Cu alte cuvinte, taxa aceasta de superficie poate să fie mai mică sau mai 

mare în funcţie de evoluţia pieţei imobiliare – ceea ce se întâmplă acum, 

îndreptăţind formularea acestui amendament, pe care vă rog să-l supuneţi la vot. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Vom trece la votul amendamentului. 

Cine este pentru amendament? 

Cu 19 voturi “pentru” amendamentul a fost aprobat. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate. 
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Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul nr.12, Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 

evaluare a imobilului - teren și construcții, situat în Tulcea, str. Grigore 

Antipa nr. 3, fostă str. Portului nr. 40, înscris în cartea funciară nr. 42508, a 

imobilului - teren, situat în Tulcea, str. Portului nr. 40, înscris în cartea 

funciară nr. 42509 și a imobilului – teren și construcții, situat în Tulcea, str. 

Portului, nr. 40, înscris în cartea funciară nr. 42510, aflate în proprietatea 

Societății TULCO S.A., în faliment, ce sunt parte componentă a sitului 

arheologic așezări și necropole aferente Cetății Aegyssus, având cod LMI 

TL-I-s-A-05718 în vederea achiziționării acestora și constituirea comisiei de 

negociere. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil, cu formularea unui amendament. 

La art.3 se constituie comisia de negociere a preţului de cumpărare a 

imobilului – teren şi construcţii. Ne dorim ca această comisie să aibă în 

componenţă în loc de cinci, şapte membri. 

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. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Vom trece întâi la votul amendamentului. 

Cine este pentru amendament? 

Cu 19 voturi “pentru” amendamentul comisiei 1 a fost aprobat. 

Dacă sunt discuţii pe acest subiect. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Trebuie făcute propuneri pentru această comisie şi aş îndrăzni să  

propun dintre consilierii locali pe doamna Claudia Frandeş, din partea grupului 

PSD pe doamna Lavinia Vizauer, pe domnul Cristian Porneală, pe domnul 

Dragoş Simion şi subsemnatul. Aceştia dintre consilierii locali. Celelalte două 

persoane vor fi din executivul Primăriei, domnul Bibu şi domnul Stratopol. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunteţi de acord cu aceste propuneri? 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, doamna Vizauer nefiind de faţă, n-am discutat lucrul 

acesta cu dumneaei şi nu şi-a exprimat – aţi vorbit dumneavoastră, domnul 

viceprimar cu dânsa? Aţi vorbit şi este ok! Atunci este în regulă. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Cine este de acord cu componenţa comisiei în această formulă? 

Cu 19 voturi „pentru” componenţa comisiei a fost aprobată. 

Dacă mai sunt discuţii pe proiectul acesta. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Da, poate persoana care a întocmit raportul ne dă câteva date pentru că 

noi materialul, ştiţi, l-am primit miercuri şi oricum este o multitudine de 

informaţii. Măcar un istoric al acestei... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

O să încep eu şi apoi o să-l rog pe colegul Nicu Bibu să continue şi pe 

alţi colegi care sunt aici şi au lucrat la acest proiect. 

După cum ştiţi, imobilul este în imediata vecinătate a falezei, practic 

este o continuare a ei, societatea respectivă intrând în procedură de faliment 

vinde aceste terenuri conform legii, deoarece există sit arheologic aşa cum a fost 

descris de către doamna preşedintă, autorităţile locale îşi pot  exercita dreptul de 

preemţiune în condiţiile legii, au fost purtate discuţii, într-o primă etapă 

autorităţile centrale nu şi-au exercitat dreptul de preemţiune, în a doua etapă au 

fost discuţii pentru exercitarea acestui drept de către Consiliul Judeţean Tulcea, 

la un moment dat nu s-a putut ajunge la o înţelegere între cele două părţi şi 

Consiliul Judeţean a renunţat la exercitarea dreptului de preemţiune, iar acum, 

fiindu-ne solicitată nouă această întrebare dacă ne dorim sau nu să ne exercităm 

dreptul de preemţiune, am propus să încercăm să facem tot ce ne stă în putere 

pentru a putea cumpăra şi pentru a intra în patrimoniul municipiului această 

zonă, care ar putea fi o nouă zonă de promenadă sau de dezvoltare a zonelor 

turistice din municipiul Tulcea. 

Şi pentru a ne exercita acest drept de preemţiune, am pornit de la 

realizarea unui raport de evaluare, am avut discuţii cu reprezentanţii Tulco, cu 

executorii, iar acum următoarea etapă este această hotărâre de Consiliu,  care 

dă naştere întregului proces de exercitare a preemţiunii sau de negocieri pentru 

exercitarea preemţiunii. 

Oportunitatea acestei investiţii este evidentă, municipiul are nevoie să 

aibă în patrimoniu un astfel de obiectiv. Modul în care vom reuşi – vom vedea în 

timpul acţiunilor care au dus şi la înfiinţarea acestei comisii şi din acest motiv am 

dorit ca din această comisie să facă parte reprezentanţii tuturor structurilor 

politice din cadrul Consiliului Local, pentru că este un obiectiv care priveşte 

întregul spectru politic şi pe toţi tulcenii şi aş vrea să continue Nicu Bibu, pentru 

a oferi alte detalii. 
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Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Doriţi informaţii, doamna consilier, legate de raportul de evaluare? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Da, câteva concluzii finale ale acestui raport de evaluare. 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Concluziile raportului de evaluare: în plan financiar raportul de 

evaluare  eram obligaţi să-l facem pentru a continua procedura de exercitare a 

dreptului de preemţiune, preţul pe care îl avem în raportul de evaluare este puţin 

mai mic decât preţul pe care îl are lichidatoarea Societăţii TULCO S.A, este un 

raport de evaluare din 2018.  

Ei ţin foarte mult la acest raport de evaluare, dacă nu avem cum să ne 

exercităm în continuare dreptul decât în baza unui raport de evaluare,  eu cred că 

paşii pe care îi facem acum sunt cei mai uşori cu putinţă în ceea ce privesc 

aprobarea raportului de evaluare şi negocierea, greul va veni deabia după ce 

vom reuşi să ajungem, să sperăm, la o înţelegere şi la un preţ final cu 

lichidatoarea şi deabia după aceea să vedem de unde vom găsi sursa ca să putem 

să plătim, am şi discutat, avem şi varianta de a plăti în nişte tranşe trimestriale şi 

anuale. 

Raportul în sine, dacă v-aţi uitat pe material, sunt trei loturi de teren, 

unele dintre ele au clădiri, există o clădire încă în litigiu, dar nu face obiectul nici 

raportului de evaluare al nostru şi nici al lichidatorului. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Mai aveam o nelămurire: am observat într-un extras de carte funciară 

că mai există o intabulare cu drept de proprietate, cu titlul cumpărare, dobândită 

de Dolphin Invest S.A. într-o suprafaţă de 1800 mp. 
Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Suprafaţa şi terenul pe care îl vedeţi aparţinând Societăţii Dophin este 

exact clădirea în litigiu şi terenul aferent, nu este subiectul nici al raportului de 

evaluare şi nici al viitoarei negocieri în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de 

preemţiune şi o viitoare, sperăm, tranzacţie. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Şi în ceea ce priveşte clădirile care sunt de tip sediu ale fostului Tulco, 

birourile? Deci aceea este? 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Exact!Este prima clădire de pe dreapta când se intră în incintă de pe 

str.Grigore Antipa şi nu face subiectul nostru.  

Dacă vă uitaţi pe cartea funciară, există şi nişte cote indivize aferente 

acestei clădiri, pentru că nu are niciun fel de ieşire, ele sunt intabulate, sunt 

acolo, aş putea spune că ele oarecum şi scad preţul datorită faptului că trebuiesc 

create nişte căi de acces pentru clădire. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Mulţumesc frumos! 
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Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă nu mai sunt discuţii, vom trece la vot. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 13, Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în 

participație a Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu din 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu societatea Motor 

House Start - Up S.R.L. pentru realizarea serviciului de agrement pe Lacul 

Ciuperca din Municipiul Tulcea prin închirierea de bunuri recreaționale și 

echipament sportiv - biciclete pe apă. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 14, Proiect de hotărâre privind concesionarea prin 

încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 87,00 mp, aparținând 

domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Isaccei nr. 

115 către societatea ALLEGRO S.R.L. în vederea realizării obiectivului 

“Extindere hală existentă”.  

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Sunt discuții? 
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Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Da, aş vrea eu să intervin, o întrebare pentru domnul George Şinghi, a 

fost o solicitare din partea acestei societăţi, puteţi să ne spuneţi mai mult, este 

rezolvată, este vorba de societatea domnului Ion Luchian. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Este vorba de Societatea Allegro S.R.L. şi este vorba de un teren de 87 

mp, situat în imediata apropiere a unui alt teren deţinut deja în proprietate. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Mai sunt întrebări? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul nr.15, Proiect de hotărâre privind inventarierea în 

domeniul privat al Municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 11,00 mp, 

situat în Tulcea, str. Isaccei, nr. 19, bl. I5B, sc. A, ap. 3 și concesionarea 

prin încredinţare directă a terenului în suprafață de 11,00 mp, situat în 

Tulcea, str. Isaccei, nr. 19, bl. I5B, sc. A, ap. 3 în favoarea societăţii ROM 

TRUST S.R.L..  

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 16, Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul 

privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafată de 2270 mp, situat în 

municipiul Tulcea, str. Orizontului nr. 200, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

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

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul nr.17, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței 

de teren aferentă bunului imobil „Parcul Lac Ciuperca”, str. Isaccei, 

înregistrată la poziția 652 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 99.800 mp la 91.647 mp, în vederea înscrierii în cartea 

funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 
 Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții pe acest proiect de hotărâre? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dacă îmi permiteţi! 

In comisie eu personal m-am abţinut, pentru că am considerat că este 

normal să păstrez linia discutată în şedinţa trecută, nu s-a prezentat încă acel 

plan cu străzile despre care am vorbit data trecută, în continuare piesele de 

puzlle rămân neansamblate! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu am spus la şedinţa trecută că vom prezenta, mă aşteptam să vă 

prezint la Diverse, pentru că sunt mai multe lucruri pe lângă punctele în plus 

solicitate de diferite persoane sau diferite autorităţi la Diverse, sunt şi cele la 

care am cerut să se pregătească diferite compartimente, printre care şi 

solicitarea dumneavoastră cu puzzle-ul respectiv, dacă vreţi îl discutăm pe tot şi 

îl avem pregătit să-l afişăm acum sau dacă nu, la Diverse. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Ideal ar fi fost să discutăm acum. 
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Domnul primar Ilie Ştefan 

Haideţi să-l punem acum ca să nu mai avem suspiciuni de transparenţă 

cumva. 

Şi îl rog pe George să ne facă prezentarea. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Aici aveţi prezentat un plan mai cuprinzător decât cel albastru din 

dreapta, care este supus acestei dezbateri, deci este cuprinsă întreaga zonă dintre 

străzile Dumitru Ivanov, Isaccei şi Tineretului şi am cercetat şi sunt în continuare 

cercetări pentru a verifica fiecare parcelă şi evoluţia ei de-a lungul timpului. 

In principal marea majoritate sunt terenuri care sunt ale municipiului 

sau ale statului român, dar sunt şi câteva terenuri în proprietate privată şi mai 

sunt clarificări de adus pentru acestea şi cercetări care se fac în continuare. 

Aceste nelămuriri nu se aplică proiectului de pe ordinea de zi cu parcul 

Ciuperca. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aş vrea să punem la dispoziţia domnului consilier sau domnilor 

consilieri şi varianta printată, mai sunt de exemplu nişte clădiri, daţi exemplu 

unde încă situaţia juridică nu este clarificată. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Este vorba de Casa Olteanu la care situaţia juridică nu este încă 

clarificată, nu este a municipiului sau nu există acte că ar deţine-o municipiul, 

dar aici trebuie contactaţi cei care deţin această clădire, de fapt aceasta în 

fiecare caz şi să se facă verificări la toate actele. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Se va face o cercetare pe teren şi nu numai, pentru că din anul 2001 

neexistînd niciun inventar al domeniului public, mai ales actualizarea lui anuală, 

există foarte multe imobile în municipiul Tulcea dintre care unele se regăsesc în 

inventarul din 2001, dar la care nu există o documentaţie completă, mai mult 

unele sunt ocupate de diferite persoane şi din acest motiv trebuie realizată o 

anchetă sau un studiu cât mai aprofundat. 

Sunt terenuri care nu sunt inventariate, dar pentru care avem suspiciuni 

că nu aparţin persoanelor care le deţin şi că ele de drept ar trebui să fie în 

inventarul municipiului Tulcea. 

Din acest motiv intabulăm bucată cu bucată, dacă ne-am face treaba 

mult mai bine şi mai eficient, ar trebui să avem câte o sută de proiecte de 

hotărâre pe zi pentru a ajunge într-un timp optim cu un inventar cât mai bine 

detaliat.  

Numai că munca este destul de grea şi nici noi nu prea avem competenţă 

în domeniul acesta, cei care trebuiau să se ocupe de-a lungul timpului de 

studierea  fiecărui teren aflat sau nu în patrimoniul municipiului Tulcea, din 

punctul meu de vedere nu au făcut cu prisosinţă această treabă sau au lacune 

foarte mari în a o face şi din acest motiv nu vrem să greşim atunci când punem pe 
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ordinea de zi un bun, interesul nostru este de a fi cât mai corecţi cu privire la 

patrimoniul pe care îl are municipiul Tulcea. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Aşa cum vă spuneam, rămâne de clarificat situaţia Casei Olteanu, la 

sala de sport nu este nicio problemă, va fi intabulată într-o şedinţă viitoare, mai 

există un teren al Ministerului Tineretului şi Sportului, propriu-zis acea parcare 

de lângă sala de sport, s-a clarificat pe terenul toboganului şi a fost radiată acea 

sarcină de pe teren a societăţii Edvin Com, dar rămâne totuşi un litigiu care 

trebuie clarificat pe o clădire edificată de această societate şi pe care cu 

siguranţă îl vom rezolva, terenul aferent sălii de sport din Vest este la fel al 

municipiului Tulcea, dar este concesionat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean 

care deţine clădirea sălii de sport, terenul va fi de asemenea intabulat într-o 

şedinţă viitoare. 

O altă neclaritate avem în ce priveşte terenul pe care sunt situate 

restaurantul Ciuperca şi încă o clădire, o parte din terenuri sunt cu siguranţă ale 

municipiului Tulcea, există nişte clădiri în continuare pe care nu mai sunt 

contracte de concesiune sau închiriere cu Primăria şi vor fi somaţi să-şi demoleze 

clădirile pentru a putea să aibă altă destinaţie sau pentru a putea fi scoase din 

concesiune aceste terenuri, s-a mai pus o întrebare privind biserica Sf.Mucenic 

Mina, terenul a fost donat către Protoierie în anul 2002, am găsit actul care 

atestă acest lucru şi ar mai fi câteva probleme, cu proprietăţi particulare pe care 

în continuare le cercetăm, undeva între parcul Orăşelul Copiilor şi Colegiul 

Tehnic Henri Coandă.  

Există un teren de 615 m care este al municipiului Tulcea şi a fost primit 

la un schimb de terenuri în anul 2012, aprobat de către Consiliul Local, cu un alt 

teren de pe str.Libertăţii cu o suprafaţă de teren mult mai mare, dar există 

hotărâre de Consiliu Local în sensul acesta şi mai sunt proprietăţi particulare, 

este vorba de câteva case cu o suprafaţă de 891 mp care la fel vor fi cercetate, se 

vor solicita actele de la proprietari şi vom vedea istoricul lor. 

- A venit doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Intr-un inventar care ar fi fost actualizat în permanenţă în fiecare an, am 

fi văzut întregul istoric al acestor terenuri. Nefiind niciodată, niciodată în sensul 

ultimilor ani, este evident că li s-a pierdut urma din neglijenţă sau cu rea intenţie 

– asta rămâne de văzut şi din acest motiv, pentru a avea un inventar cât mai bine 

pus la punct iar noi să ne putem gândi la investiţii pentru locuitorii oraşului, 

trebuie să facem cercetare cât mai bună. 

De exemplu, pe str.Păcii există foarte mulţi oameni care solicită – de 

fapt este evidentă lipsa locurilor de parcare, pe lângă modul cum este strada şi la 

ce trebuie intervenit pentru a fi reabilitată, dar  lipsa locurilor de parcare este 

acută. 
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La începutul exercitării funcţiei mele de primar, primul lucru uitându-

mă pe inventarul din 2001 şi apoi din 2008 când a fost aprobat în Consiliul 

Local, n-am prea văzut acolo terenuri care să poată fi transformate în parcări şi 

mă gândeam că singura soluţie pe care o are Primăria este aceea de a căuta 

terenuri ale unor proprietari şi pentru a purta negocieri cu ei pentru a cumpăra 

sau de a expropria din cauză publică. 

Chiar am purtat nişte discuţii împreună cu colegii mei şi nişte 

proprietari asupra unor terenuri, bineînţeles că de aici o întreagă discuţie pentru 

că Primăria, exact ca în cazul TULCO poate oferi doar un preţ care reiese din 

evaluare, privatul poate cere cât doreşte şi am constatat cu surprindere mai 

târziu că municipiul nu are terenuri pe str.Păcii sau în apropiere de str.Păcii care 

ar putea fi transformate în parcări. 

Unele dintre ele sunt inventariate greşit, iar altele nu sunt! Şi din acest 

motiv munca aceasta este foarte, foarte, foarte laborioasă şi trebuie cu mare, 

mare, mare profesionalism realizată.  

Nu avem profesioniştii pe care mi i-aş fi dorit, dar o să-i avem, pentru că 

este o condiţie necesară de dezvoltare. Existenţa inventarului public al 

patrimoniului este de fapt fundamentul pe care se construiesc oraşul şi investiţiile 

pentru cetăţeni. 

Pot trage concluzii că unele terenuri au fost uitate dinadins, altele din 

neglijenţă sau din incompetenţă. Vom vedea! 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Voi continua! M-am referit în principal până acum la terenurile care nu 

fac obiectul acestei hotărâri de Consiliu, adică cele din cadrul Parcului 

Ciuperca, mă voi referi acum în continuare mai mult la acestea şi în special 

privind suprafaţa şi evoluţia acesteia. 

Iniţial plaja Ciuperca, care a fost intabulată într-o şedinţă trecută, de 

4567 mp nu face parte din actuala carte funciară, este o carte funciară separată, 

de asemenea suprafaţa aferentă locului acela de foişoare şi grătare în suprafaţă 

de 7200 mp, este constituită o parte dintr-o suprafaţă a stadionului Delta şi încă 

o suprafaţă a Parcului Ciuperca, ea a fost şi intabulată acum câţiva ani pentru a 

se face acel proiect, mai este bazinul de înot şi terenul aferent, în suprafaţă de 

3000 mp care de asemenea nu face parte din această carte funciară, este marcat 

acolo dar nu face parte din această carte funciară, este hotelul Casa Albastră în 

suprafaţă de 3317 mp al Consiliului Judeţean şi mai sunt nişte suprafeţe de teren 

administrate de Ministerul Tineretului şi Sportului, CSS, Clubul Sportiv 

Municipal Danubiu, este vorba de trei suprafeţe de teren, de 162 mp, 193 mp şi  

1283 mp. In rest tot terenul de acolo este al municipiului Tulcea. 

Suprafaţa prin urmare, după cum vedeţi în proiectul de hotărâre a 

scăzut de la 99000 la 91647 mp. 
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Domnul primar Ilie Ştefan 

Vreau să închei eu. Atât timp cât primele inventare ale domeniului 

public   şi privat ale unităţilor administrativ-teritoriale din România s-au realizat 

fără măsurători cadastrale, ele au fost făcute în general prin măsurători în fizic 

de către angajaţi ai  primăriilor la momentul respectiv, în general s-a pus mai 

mult decât era în teritoriu, în general nu au fost detaliate şi nici măcar străzile şi 

erau trecute la grămadă în anumit număr de metri sau kilometri de metri pătraţi, 

neexistând măsurători şi inventarieri anuale acest lucru a permis o dată să găsim 

la momentul actual oameni care s-au întins în diferite spaţii ce erau publice şi   

şi-au intabulat, au devenit proprietari în timp ai acelor terenuri, unii chiar de 

străzi, că se vede strada în curtea lor şi sunt proprietari, a permis ca el să fie 

fărâmiţat şi inexistenţa controlului – auzisem tot aici, la Direcţia de Intreţinere şi 

Administrare a Patrimoniului o poveste de genul că veneau şi puneau un băţ, 

după aceea mai puneau unul şi încă unul şi apoi veneau cu o sârmă şi deveneau 

proprietari, fără să conştientizeze persoana care spunea acest lucru că timpul de 

lucru de a pune acele beţe însemna controlul lui asupra acelui cetăţean şi că 

acela nu avea voie să facă aşa ceva. 

In urma măsurătorilor, bineînţeles că ne ies suprafeţe diferite.Vreau să 

vă asigur în schimb că voi  acorda atenţie fiecărei părticele din acest inventar şi 

modul în care el a fost urmărit de-a lungul timpului, pentru că sunt unele lucruri 

care nu pot fi trecute cu vederea. Mulţumesc! 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Şi după cum spuneam, deci avem harta pe care am proiectat-o, o avem 

în fizic şi vă voi prezenta-o, veţi vedea inclusiv cu suprafeţele şi cu proprietarul 

identificat. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Eu vă mulţumesc pentru explicaţii, dar - întâi  sunt convins că a fost un 

efort deosebit pentru realizarea acestei hărţi. Cred că ar putea fi completată, 

exact cum aţi spus, dar ar trebui să avem suprafeţele actuale, în paranteză 

suprafeţele din diferitele inventare, pentru că ieri în comisie am constatat că în  

inventarul din 2001 şi 2009 sunt trecute suprafeţe diferite. S-ar putea trece în 

paranteză ce istoric, ce suprafeţe au fost inventariate la vremea respectivă mai 

mult sau mai puţin corect! 

Consider însă că această explicaţie nu vă oprea cu nimic să veniţi să ne 

explicaţi în comisie! Chiar cred că ar fi trebuit! 

Adică puneţi o hartă, nici măcar tot timpul nu aţi lăsat harta - nu cred 

că ar putea cineva din sala aceasta să fie absolut sigur că este vorba de ceva 

foarte cert! 

Ar fi trebuit să le fi trimis înainte, să le discutăm în comisie, să le aibă 

toţi consilierii, aşa cred eu că ar fi fost mult mai bine! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu sunt de vină pentru că am spus că vă voi prezenta în şedinţă. 
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Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

De acord cu dumneavoastră, dar aş fi vrut să văd materialul înainte de 

şedinţă! Acum eu nu am ce comentarii să fac pe ce a spus domnul Şinghi cu o 

hartă cu galben şi altă culoare, care când apărea, când îl vedeam pe domnul 

Şinghi! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Domnul consilier, eu v-am oferit explicaţiile pe care le-aţi solicitat data 

trecută, cred că ar fi trebuit să fie şi în comisie, data viitoare o să spun aşa, că   

n-o să  mai prezint în Consilul Local, până când nu vom prezenta şi în comisii! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Oricum am apreciat munca depusă, sunt convins că până data viitoare 

va fi şi mai complet, de data asta o să consider normal să-mi menţin votul din 

comisie, pentru că nu pot să-mi dau seama ce s-a prezentat cât de corect sau de 

incorect este. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 

Dacă nu mai sunt discuţii, cred că putem trece la vot. Doamna Vizauer a 

venit, suntem la punctul 17,cred că aţi înţeles! 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 14 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN Pentru 

2. CIUREANU CONSTANTIN          Pentru 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE          Pentru 

4. DRĂNICEANU DANIEL Abţinere 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA          Pentru 

6. HALIŢ TATIANA          Pentru 

7. LUCA ANDALUZIA Abţinere 

8. MARIN CEZAR-GEORGE          Abţinere 

9. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 

10. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

11. MOTOC OCTAVIAN          Pentru 

12. PAVEL VIORICA          Pentru 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Pentru 

    14. SELA GEORGIAN          Abţinere 

15. SIMION DRAGOŞ Pentru 

16. ŞACU STERE          Pentru 

17. ŞINGHI GEORGE Pentru 

18. ŢIU GABRIEL-DORIN          Abţinere 
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19. URSE LILIANA          Pentru 

20. VIZAUER LAVINIA          Abţinere 

 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul nr.18, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței 

de teren aferentă străzii Mihail Kogălniceanu, înregistrată la poziția 59 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 738 mp la 

3429 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

 Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 
 Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 19, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de 

teren aferentă străzii Dobrogeanu Gherea, înregistrată la poziția 30 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 648 mp la 

2574 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5.  
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Sunt discuții? 
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Domnul viceprimar Şinghi George 

Dacă îmi permiteţi, aş vrea să fac un comentariu: nimeni nu s-a sesizat 

la o diferenţă, dar care este în plus atât de mare, după cum vedeţi... 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Ne-am sesizat în comisii! 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Suprafaţa, este clar, atât este, dar nu ştim din ce motiv era o diferenţă 

atât de mare! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

A fost realizată fără măsurătoare cadastrală! Vă rog să mă credeţi că 

oamenii care plecau pe teren, plecau cu un compas sau cu o ruletă, se duceau 

măsurau, dădeau din ochi, spuneau: 7 x 8 şi când ajungeau să-şi noteze, veneau 

cu suprafeţe! Nu se făcea aşa numai la Tulcea, aşa se făcea în toată ţara! 

Domnul consilier Şacu Stere 

Vreau să fac şi eu un comentariu: deci eu m-am născut şi am crescut pe 

străzile acestea, aşa sunt de atunci, să ştiţi, din anii 60, aşa de mari, vreau să 

spun. De unde au luat măsurătorile cu diferenţele acestea, nu ştiu! 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Mai sunt intervenţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Punctul 20, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de 

teren aferentă bunului imobil Teren str. Viticulturii F.N., înregistrată la 

poziția 835 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al 

municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, de la 8648 mp la 8843 mp, în vederea înscrierii în cartea 

funciară.  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții? 

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

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul nr.21. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței 

de teren aferentă străzii Azaleei, înregistrată la poziția 892 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 7695 mp la 7714 mp, în 

vederea înscrierii în cartea funciară.  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5.  
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 22, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de 

teren aferentă străzii Istria, înregistrată la poziția 182 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 1225 mp la 1607 mp, în 

vederea înscrierii în cartea funciară.  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5. 
 Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

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

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 23, Proiect de hotărâre privind completarea poziției 

numărul 1290 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 

municipiului Tulcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr.59/25.02.2021 aferentă bunului Imobil - str. 14 

Noiembrie nr. 24, cu elementele de identificare suprafață construită de 243 

mp și suprafață teren de 562 mp, conform măsurătorilor topo cadastrale, în 

vederea înscrierii în cartea funciară.  

 Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5.  
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 24, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărarii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 132/28.04.2021 privind 

inventarierea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor suprafețe de 

teren, situate în municipiul Tulcea, aferente construcțiilor provizorii cu 

destinația de garaje.  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5.  
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 
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Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 25, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”LUCRĂRI DE REPARAȚIE, MODERNIZARE ȘI 

ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE”, intravilan, strada Progresului, nr. 4, carte 

funciară nr. 44823, număr cadastral 44823, Tulcea și a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent.  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal “REABILITARE ȘI MANSARDARE CORP C 84, PENTRU 

SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI BIROURI”, intravilan, strada Forestierului 

nr. 1, carte funciară nr. 30297, număr cadastral 2257/5, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

 Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

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

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU FIRMĂ ȘI 

MAGAZIN P + 1”, intravilan, strada Viticulturii, nr. 2, cărți funciare nr. 

33601 - C1 - U7, 45394, numere cadastrale 33601 - C1 - U7, 45394, Tulcea 

și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

 Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

 Punctul 28, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+M CU GARAJ 

ÎNGLOBAT”, intravilan, strada Luminiței, nr. 7, carte funciară nr. 34819, 

număr cadastral 34819, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent.  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu  voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
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Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 29, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+E, FOIȘOR ȘI 

ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL”, intravilan, strada Voronețului, nr. 21, 

carte funciară nr. 35759, număr cadastral 35759, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent.  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 30, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”SCHIMBARE DESTINAȚIE PARTER DIN LOCUINȚĂ 

ÎN SALĂ DE MESE PENTRU PARASTASE”, intravilan, strada Eternității, 

nr. 36 D, carte funciară nr. 32347, număr cadastral 32347, Tulcea și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent.  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5. 
 Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 31, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”, intravilan, strada 

Mahmudiei, nr. 158 B - 160, cărți funciare nr. 37477, 31980, numere 
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cadastrale 37477, 31980, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent.  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 32, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE”, intravilan, T 18, P 256, 

carte funciară nr. 45366, număr cadastral 45366 – strada Livezilor, nr. 27, 

carte funciară nr. 45510, număr cadastral 45510 – Intrarea Livezilor I, nr. 

2, carte funciară nr. 45563, număr cadastral 45563 – Intrarea Livezilor I, 

nr. 4, carte funciară nr. 45703, număr cadastral 45703 – strada Livezilor, 

nr. 29, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Discuții? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Având în vedere că este o zonă unde sunt tot felul de discuţii, aş vrea să 

ştiu accesul  exact la acest loc pe unde se face. Este cineva să susţină proiectul? 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dacă îmi permiteţi, este foarte important şi au mai fost diferite discuţii 

de-a lungul timpului, infrastructura este datoria beneficiarului, este un aspect 

deosebit de important de precizat.  

In ultimul paragraf al art.1 se precizează: Infrastructura de acces şi 

utilităţi necesare obiectivului de investiţii se vor realiza pe cheltuiala 

beneficiarului. 
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De ce mă simt obligat să fac această precizare: mai sunt unele zone în 

oraş unde tot aşa s-a dat aprobarea PUZ-ului, respectivul proprietar a început 

să-şi vândă parcelele, unii din noii proprietari şi-au construit casele, unii 

întârzie, cel care şi-a construit casa deja vine către Primărie să doneze terenul 

străzii, ca să poată să-şi tragă apă, gaze, canalizare, curent.  

Şi toată lumea uită de ultimul paragraf, acesta de la art.1: infrastructura 

se va realiza pe cheltuiala beneficiarului, deci dumneavoastră aveţi obligaţia să-i 

faceţi înainte de a vinde terenul omului acela, să-i faceţi stradă, să-i trageţi apă, 

nu să-l trimiteţi după ce i-aţi vândut terenul la primar sau la Aquaserv să-i tragă 

respectivele utilităţi! 

La art.1, dumneavoastră v-aţi asumat acest lucru! 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Domnul Bibu doreşte să aibă o intervenţie. Vă rog, domnul Bibu! 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Domnule consilier, cred că povestiţi despre nişte PUZ-uri pe care le-aţi 

aprobat dumneavoastră. In situaţia din momentul acesta şi respectiv din luna 

noiembrie anul trecut astfel de PUZ-uri nu se aprobă şi nu venim cu ele să vi le 

prezentăm. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Nu, cred că nu ne-am înţeles! Deci exact ca PUZ-ul acesta, că 

respectivul proprietar avea datoria să facă infrastructura, asta am aprobat şi în 

mandatul  trecut, exact în forma în care a fost şi în mandatul acesta. Doar că sunt 

proprietari de bună credinţă sau proprietari de mai puţină bună credinţă, care 

după ce şi-au luat banii, îl trimit pe noul proprietar la Primărie, asta am încercat 

să vă spun! 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Diferenţa pe care o facem faţă de ce a fost până acum este că toate 

loturile dezmembrate în urma PUZ-ului vor avea interdicţie de construire pe 

fiecare lot, până la asigurarea utilităţilor de către beneficiarul şi iniţiatorul PUZ-

ului şi dezmembrării. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Obligativitatea aceasta nu este prinsă în material! 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Asta se întâmplă în momentul dezmembrării! Noi nu avem acum cum să 

punem acum interdicţie, pe ce?! 

Deci fiecare lot în momentul dezmembrării... 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Dacă am înţeles eu corect de la dumneavoastră, proprietarul va trebui 

întâi să tragă conducta de apă, stâlpii de curent, să asfalteze strada şi abia după 

aceea să vină din nou la autorizaţie de construcţie.  
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Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Spre deosebire de ce s-a întâmplat până acum, da, aşa se va întâmpla! 

Dacă aveaţi o imagine deformată despre cum s-au întâmplat lucrurile până 

acum, aşa s-a întâmplat şi a ieşit total greşit, serviciul care trebuia să facă lucrul 

acesta de care unii dintre colegii dumneavoastră aveau ştiinţă, nu s-a ocupat!  

Deci aşa trebuie să se întâmple şi aşa se va întâmpla: toate 

dezmembrările urmare a unor PUZ-uri, loturile dezmembrate vor avea interdicţie 

de construire până la asigurarea tuturor utilităţilor de către iniţiatorul PUZ-ului. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Mai mult decât atât, reglementăm modalitatea prin care prima dată 

autorizarea este a acestei utilităţi. Avem şi litigii în acest sens, pentru că unii 

oameni încă nu înţeleg acest lucru, pentru că practica de până acum a dovedit 

contrariul.  

La momentul actual, Primăria şi mai ales eu, în situaţia mea de primar, 

cele mai multe presiuni le am de la cei care au cumpărat şi la dezvoltatorii care 

au vândut – la revedere, ei au plecat! Presiunea a rămas pe Primărie pentru că 

cetăţeanul nu înţelege, nu poate să înţeleagă şi are dreptate când cetăţeanul 

cumpără de bună credinţă: cum de i-am dat voie să construiască, fără să pună 

utilităţi. 

Şi considerând că utilitatea este eminamente a Primăriei, vine cu 

presiunea că Primăria trebuie să o facă! Primăria, da, în anumite cazuri ar fi 

trebuit să o facă! Dacă erau terenurile Primăriei şi Primăria extindea sau dacă 

face un parteneriat cu dezvoltatorul şi rămâne şi va avea şi ea parte din vânzările 

loturilor sau caselor respective, evident! 

Toate aceste condiţii pe care le-a spus domnul Bibu şi pe care şi 

dumneavoastră le-aţi spus, trebuie trecute şi în documentele de aprobare. 

Doamna Săgeată Mariana –  inspector Serviciul Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului 

Acest proiect este iniţiat de patru beneficiari ai celor patru loturi, deci 

nu se mai face nicio dezmembrare, două dintre loturi au intrare direct din 

str.Livezilor, iar două din Intrarea Livezilor I. 

- Nu se vorbeşte la microfon, nu se aude. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Indiferent, fiind un PUZ, noile construcţii aduc presiune nu doar asupra 

utilităţilor, să spunem şosea şi drum, ci la utilităţile celelalte, apă, canalizare şi 

orice  formă în plus adusă modifică structura utilităţii. Utilitatea poate susţine 

aşa cum este construită în zona respectivă sau nu poate susţine şi atunci când nu 

susţine, spune: intervenţii!  

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, doamna preşedinte, certificatul de urbanism este 

valabil până pe 25.06.2020. Există o prelungire a certificatului? 
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Doamna Săgeată Mariana –  inspector Serviciul Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului 

Este stare de urgenţă şi potrivit  Decretului Președintelui României nr. 

195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se menține 

valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe 

perioada stării de urgență.  

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedinte de şedinţă 

Mulţumim! 

Putem trece la vot? 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 33, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic de Detaliu ”TRANSFORMARE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN 

SPAȚIU DE LOCUIT (SCHIMBARE DE DESTINAȚIE)”, intravilan, strada 

Prislav, nr. 171A, carte funciară nr. 38933, număr cadastral 38933, Tulcea.  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.  
Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul viceprimar Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Sunt discuții? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, doamna preşedintă, să primim câteva detalii despre 

acest proiect de hotărâre! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Inţeleg că aici terenul este concesionat, nu? Cu ce destinaţie? 

Doamna Săgeată Mariana –  inspector Serviciul Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului 

Da, este concesionat. Destinaţia este de spaţiu comercial. S-a obţinut 

acordul DIAP pentru transformarea lui în locuinţă, în condiţiile legii. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Atunci poate DIAP-ul ne lămureşte! Să înţeleg că se schimbă destinaţia 

pe un teren concesionat pentru o anumită destinaţie şi acum i se schimbă 

destinaţia! 

Domnul Vasilescu Bogdan – director adjunct Direcţia de Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Vă voi prezenta un punct de vedere... 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Imi cer scuze, dar chiar nu vă aud! 

Domnul Vasilescu Bogdan – director adjunct Direcţia de Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Vă voi prezenta un punct de vedere, nu am cunoştinţă despre această 

situaţie. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

O aveţi acolo pe doamna Purice... 

Doamna Purice Fabia – consilier juridic DIAP 

Noi am emis acest acord de principiu de schimbare de destinaţie, 

conform certificatului de urbanism comunicat către noi. 

Din punct de vedere al concesionării, este obligaţie contractuală sau 

orice modificare intervenită în timpul contractului, se face cu acordul 

proprietarului. Acesta este singurul element care a depins de Direcţia de 

Intreţinere şi Administrare Patrimoniu, eliberarea acestui acord de principiu, în 

vederea demarării procedurilor privind PUD-ul, cred. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Mulţumim! 

Mai sunt intervenţii? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Doriţi vot nominal? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Eu mă abţin! 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cine este împotrivă? Sunt două voturi împotrivă. Doamna Vizauer şi 

domnul Ţiu. 

Cine se abţine? Cinci voturi abţinute din partea stângă a sălii, restul de 

14 sunt „pentru”, înţeleg? 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 14 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 

Situaţia votului: 

 

NR.CRT NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1. ANTROP CIPRIAN Pentru 

2. CIUREANU CONSTANTIN          Pentru 

3. CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE          Pentru 

4. DRĂNICEANU DANIEL Abţinere 

5. FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA          Pentru 

6. HALIŢ TATIANA          Pentru 

7. LUCA ANDALUZIA Abţinere 

8. MARIN CEZAR-GEORGE          Abţinere 

9. MERGEANI ANA-ELENA          Pentru 
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10. MOCANU LAURENŢIU Pentru 

11. MOTOC OCTAVIAN          Pentru 

12. PAVEL VIORICA          Pentru 

13. PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN          Pentru 

    14. SELA GEORGIAN          Abţinere 

15. SIMION DRAGOŞ Pentru 

16. ŞACU STERE          Pentru 

17. ŞINGHI GEORGE Pentru 

18. ŢIU GABRIEL-DORIN          Impotrivă 

19. URSE LILIANA          Pentru 

20. VIZAUER LAVINIA          Impotrivă 

 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

34. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a 

statului de personal ale Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu 

Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 53 din 28 martie 2019. 

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

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții pe acest subiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 35, Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 153/27.07.2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din 

cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu, modificată și 

completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

54/28.03.2019. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 5. 
Vă rog să prezentaţi avizele. 
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Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții? 

Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

A rămas punctul 36, Diverse.  
Domnul primar Ilie Ştefan 

Daţi-mi voie, vă rog, să răspund la întrebările puse în şedinţa trecută şi 

la care am promis că voi face răspuns. 

Incep în ordinea lor: Doamna consilier Suhov, cu privire la investiţiile 

pe care Aquaserv putea să le facă pe anumite străzi care, exact cum a zis domnul 

consilier Ţiu, nu erau în patrimoniul municipiului, DIAP-ul ne răspunde că în 

această situaţie sunt mai multe străzi private din cartierul Sud Vii, 

str.Lăcrămioarei, str.Pantazi ş.a.m.d. şi că în data de 27.05.2020 reprezentanţi ai 

acestor proprietari au participat în cadrul DIAP la discuţii în vederea trecerii 

acestor străzi în domeniul public al municipiului, în urma solicitării S.C. 

Aquaserv de a le cuprinde în planul de investiţii, numai că nu s-au finalizat aceste 

discuţii prin donarea terenurilor aferente şi acesta a fost motivul pentru care au 

fost scoase din program. 

Aş vrea ca DIAP-ul să stabilească o nouă întâlnire cu reprezentanţii 

acestor proprietari şi să particip şi eu la această întâlnire. 

Un alt punct a fost cu zona Ciuperca şi rog colegii să transmită şi  în 

format de hârtie planul respectiv. 

Referitor la schimbarea denumirii str.Uzinei în Aleea Tineretului şi 

modul în care acesta afectează cetăţenii privind schimbarea cărţilor de identitate, 

doamna şef serviciu Anca Virginia Alexandru ne-a comunicat că în urma 

verificărilor, pe str.Uzinei este un singur imobil care are numărul 7, la care au 

adresa de domiciliu un număr de cinci persoane minori şi adulţi şi că pentru 

orice modificare atunci când autoritatea o face, cheltuielile pentru schimbarea 

cărţii de identitate sunt suportate de către municipalitate. 

Pentru terenurile menţionate în Hotărârea nr.145/27.05.2021 privind 

atribuirea denumirii str.Podului şi Hotărârea nr.146 privind atribuirea  

denumirii de Aleea Barajului, nu sunt înregistrate în evidenţă persoane cu 

această adresă de domiciliu. 
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Deci practic o singură familie afectează schimbarea denumirii. 

Mulţumesc, doamnă! 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin a solicitat un raport al planurilor 

privind fondurile europene, dacă există şi ce îşi doreşte respectivul departament 

şi eu v-am spus că vom prezenta la şedinţa următoare, la punctul Diverse. 

Este aici şi doamna director executiv Daniela Voicu, dacă vreţi, dăm 

citire acum tuturor proiectelor de care se ocupă departamentul, dacă nu, îl aveţi 

la mapă.  

Dar eu vă rog, doamna Voicu, să spuneţi câteva cuvinte despre material. 

- Doamna Voicu Daniela, director executiv Direcţia Management 

Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă prezintă materialul. Nu se vorbeşte la 

microfon, nu se aude. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Imi cer scuze că vă întrerup, nu se aude! Veniţi la microfon, vă rog 

frumos! 

Doamna Voicu Daniela, director executiv Direcţia Management 

Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă  

In acest moment implementăm la nivelul Primăriei Municipiului Tulcea 

un număr de 17 proiecte şi aşteptăm să să fie aprobat un număr de nouă proiecte. 

 In anexa 4 la buget sunt prinse toate proiectele, atât cele aprobate, cât 

şi cele aflate în stadiul de precontractare.  

E drept că am avut o abordare optimistă când am împărţit bugetul pe 

primele două trimestre, noi am sperat ca la o mare parte dintre proiectele supuse 

spre aprobare să fie semnate deja contractele de finanţare, din fericire am fost 

anunţaţi că unul dintre ele a fost semnat zilele acestea, dar avem asigurări din 

partea finanţatorului că în cel mai scurt timp vor fi semnate, mai puţin cele trei 

proiecte care au fost depuse anul acesta, Poliţia Locală, Liceul de Artă şi o altă 

şcoală şi vom recupera – deci toate întârzierile din trimestrul II vor fi recuperate, 

am dat drumul la achiziţii, facem eforturi deosebite şi la proiectele care sunt în 

implementare, pentru că după cum ştiţi sau nu ştiţi, ele sunt proiecte mult 

întârziate şi cu probleme. Au fost recepţionate fără a se face o analiză clară, sunt 

acele proiecte complementare, deci un imobil, o investiţie a fost cu două surse de 

finanţare, unele sau aprobat – altele nu s-au aprobat şi din acest motiv suntem în 

întârziere. Dar în momentul în care se vor aproba toate proiectele, cu siguranţă 

că vom reuşi să cheltuim toate sumele cuprinse în buget aşa cum ne-am propus. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

In material există o prezentare şi detalierea fiecărui proiect care se află 

în implementare, cele care se află în evaluare şi cele la care lucrăm pentru 

depunerea în exerciţiul financiar pentru care încă nu s-a deschis sesiunea. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Eu îi mulţumesc doamnei director, e exact aceaşi situaţie ca şi la hartă, 

acum dânsa vorbeşte, sunt convins că are dreptate, dar nici eu şi nici nimeni nu 
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ştim despre ce vorbeşte pentru că nu avem materialul, dar măcar de acum înainte 

materialele acestea să fie date cu câteva zile mai devreme, de fapt conform 

regulamentului, cu vreo 5 zile înainte, nu primim materiale în ziua anterioară 

şedinţei Consiliului Local şi inclusiv chestiunea aceasta, eu mă bucur că v-aţi 

reamintit că trebuia să fie şi acesta, că am discutat la şedinţa de buget din aprilie, 

văd că deja doamna într-o anumită măsură cred că nu-şi mai aminteşte cum a 

fost discuţia atunci.  

Adică atunci am vorbit strict de cele două proiecte de autobuze, unde pe 

trimestrele III şi IV erau nişte sume deosebit de mari şi doar rugasem atunci ca 

fiecare dintre proiecte, nu contează că sunt 17 proiecte sau 10, că din 17, 12 sunt 

aprobate şi restul nu!  

Bun, când dânsa a trecut 10 milioane în trimestrul III pentru un anumit 

proiect, la ce s-a gândit! 

 Adică sunt convins că şi dânsa are planul respectiv, dumneavoastră 

cred că urmăriţi din când în când în şedinţele de investiţii pe fonduri europene şi 

ar fi trebuit să ne fi spus: da, în trimestrul III cele 10 milioane pe care ni le-am 

propus reprezintă – nu ştiu, contravaloarea avansului pentru cele 10 autobuze, 

iar cele 10 din trimestrul IV reprezintă – nu ştiu, crearea infrastructurii electrice, 

astfel încât şi noi, cât şi dumneavoastră când ne uităm acolo: deci ce era cu cei 

10 milioane din trimestrul III. Patru autobuze. Sau plătit – nu s-au plătit! In 

sensul de urmărire.  

Nu mă interesează câte s-au aprobat sau nu! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Domnul consilier, am înţeles! 

Eu pot să vă citesc din ce am declarat fiecare şi dumneavoastră, din 

procesul-verbal al şedinţei trecute, dumneavoastră aţi solicitat un lucru, eu v-am 

promis că vin în şedinţa de Consiliu, trebuia să mă amendaţi atunci şi să-mi 

spuneţi: nu, vino cu trei zile înainte de şedinţă, dar data viitoare când o să mai 

solicitaţi ceva, eu o să vă chem personal cu o săptămână înainte, pentru a 

discuta! 

La momentul respectiv eu am spus: voi veni în şedinţa de Consiliu şi aţi 

solicitat – plecând de la discuţia celor 10 autobuze, am ajuns la discuţia 

fondurilor. 

Domnul consilier Ţiu Gabriel Dorin 

Doamna ne spunea că unele nu sunt încă aprobate! Nu ăsta era scopul, 

este în primul rând pentru urmărirea efectivă... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Am înţeles foarte bine! Acum, eu au epuizat promisiunile. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Inainte de a intra în şedinţă, am primit un mesaj de la un cetăţean care a 

ridicat două probleme. Vă citesc: A venit vara, e caniculă şi în Tulcea nu avem 
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voie să facem baie în Ciuperca nefiind plaja amenajată, in timpul zilei, iar 

noaptea  ne mănâncă ţânţarii! Puteţi să-i răspundeţi? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Referitor la al doilea subiect, vă pot spune eu: o să prezint data viitoare 

în şedinţă, o să aduc doi biologi şi nu glumesc acum, când spun treaba asta, 

pentru a mă adresa şi tuturor cetăţenilor, pentru a explica şi ce înseamnă să 

locuieşti într-o zonă deltaică şi într-o zonă de munte şi ce factor de influenţă este 

apa şi mediul umed, faţă de ţânţari. 

Noi în cursul zilelor săptămânii trecute am dat în fiecare seară când   

ne-au lăsat ploile, însă indiferent cât am da noi, de exemplu am cetăţeni care 

spun: în strada Orizontului sunt în continuare  ţânţari!  

Str.Orizontului este vecină cu Zaghenul. Vor fi ţânţari cât va exista 

Zaghenul acolo! Plus că oamenii au curţi acolo, niciodată nu vom putea eradica 

ţânţarii şi faptul că locuim exact la poalele deltei, ştiu că este un disconfort mare, 

dar există zone din interiorul oraşului unde s-a văzut o diminuare a numărului 

lor. 

Săptâmâna viitoare vom intra din nou cu proceduri de dezinsecţie, însă 

ar trebui să înţelegem şi modul în care se multiplică ţânţarii în zona noastră şi 

dacă am înţelege, vom înţelege cum cei de la Maliuc şi cei din restul deltei – toţi 

suntem cei care când ne ducem în deltă ştim orele în care vin ţânţarii! 

Bineînţeles că ploile consistente au mărit numărul lor şi disconfortul, 

dar şi să cheltuim bani în van, nu este o soluţie! 

Există zone care sunt în imediata vecinătate a unor ape, unde indiferent 

ce faci, tot nu poţi eradica ţânţarii! Dar dăm şi vom da şi se cunoaşte în zonele 

centrale. 

Pentru prima problemă ridicată, legată de baia în Ciuperca,  vă rog, cei 

de la DIAP să răspundeţi. 

Domnul Vasilescu Bodgan – director adjunct Direcţia de Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Referitor la îmbăiatul în lacul Ciuperca, acesta nu este permis decât în 

zonele special amenajate, respectiv în zona plajei. Gasisem un salvamar, dar s-a 

răzgândit exact la semnarea contractului. Acum am reluat procedura şi mai 

căutăm şi în altă parte. 

In ceea ce priveşte plaja, suntem pregătiţi şi ce vă pot spune este că 

suntem pregătiţi, de mâine plaja va fi deschisă. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Domnul director, cetăţeanul respectiv a fost amendat de Poliţia Locală 

când a vrut să intre în apă în dreptul plajei şi i s-a explicat exact cum aţi spus şi 

dumneavoastră, că nu există salvamar. Ideea este: haideţi să popularizăm acest 

lucru: nu puteţi să intraţi în apă, pentru că nu avem salvamar! Pentru că omul, de 

bună credinţă, a vrut să facă baie! 
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Domnul Vasilescu Bodgan – director adjunct Direcţia de Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Sunt indicatoare pe marginea lacului. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Toată lumea ştie că nu ai voie să faci baie unde îţi vine ţie în cap, nici 

măcar în Dunăre, domnul consilier!  

Cetăţeanul respectiv a fost foarte bine că a fost amendat şi orice alt 

cetăţean care face baie fără să aibă voie, trebuie să fie amendat. 

Dacă o condiţie de a da drumul la baie în faţa plajei este salvamarul, 

până când nu vom avea salvamar nu putem face acest lucru şi rog DIAP-ul să 

popularizeze mult mai mult decât a făcut-o până acum şi să trimită şi fiecărui 

consilier local motivul pentru care nu au voie oamenii să facă baie în lacul 

Ciuperca! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Şi eu rog DIAP, dacă tot s-a anunţat aici de către Bogdan că de la 1 

iulie plaja este deschisă pentru cetăţeni, ce înseamnă asta, pentru că eu am 

întrebat şi pe un e-mail acum ceva vreme în urmă şi nu am primit niciun răspuns! 

In schimb, când sunt în zona plajei, oamenii mă întreabă: când se va 

deschide plaja, când vom avea din nou acele şezlonguri, umbrelele, duşurile şi 

toaletele în mod special. M-au întrebat foarte mulţi! 

Domnul Vasilescu Bodgan – director adjunct Direcţia de Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Chiar în acest moment în care vorbim, se lucrează la plajă pentru a se 

deschide mâine, mai puţin cu partea de îmbăiere în zona special amenajată din 

faţa plajei. S-au pus umbreluţele, s-au adus câteva maşini de nisip, duşurile au 

fost montate, până la sfârşitul zilei va fi gata. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

E tot legat de transparenţă şi de popularizarea acestei acţiuni şi doamna 

consilier, domnii consilieri au dreptate! Cred că şi eu v-am spus de vreo câteva 

ori să ne popularizăm astfel de acţiuni, nu? 

După şedinţa de Consiliu, DIAP-ul va face o postare, pe care o voi 

prelua şi eu, prin care vom detalia exact ce se va întâmpla până mâine. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Mă folosesc de această oportunitate, că ne aflăm aici Consiliul Local şi 

o parte a executivului, să vă propun o colaborare şi o comunicare corectă între 

cetăţeni, consilieri şi executiv. 

Eu acum spun opinia mea, dar sunt  foarte multe opinii asemănătoare 

din partea cetăţenilor! Ce am remarcat eu: am e-mail-uri trimise către diverse 

servicii din cadrul Primăriei, la care nu am primit răspuns nici până acum, deşi e 

deja depăşit termenul de 30 de zile. 

Am spus că fiind consilier local, să nu mă mai joc cu city report pentru 

cetăţeni în general şi să colaborez în rezolvarea unor probleme, cu unele 
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propuneri, a comunica unele sesizări de la cetăţeni sau a propune nişte întâlniri 

de lucru, să vin şi eu cu nişte idei şi soluţii, nu doar cu cerinţe, nu s-a întâmplat 

lucrul acesta! 

Cred că ar fi oportun să ne decidem acum şi să ne angajăm reciproc că 

vom găsi formele de comunicare corecte, asta vreau… 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Mie îmi spuneţi acum? Eu primesc de la dumneavoastră foarte multe    

e-mail-uri şi cred că de fiecare dată v-am răspuns! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Nu am dat nume! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu trebuie să daţi nume, dar ar trebui ca să… 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Dau un exemplu concret: pe data de 29 mai, deci a depăşit luna, o temă 

pe care am văzut-o în ziar legată de colectarea selectivă, în care chiar 

dumneavoastră, domnul primar, aţi intervenit în ziarul Delta, eu am propus o 

întâlnire cu domnul director de la Servicii Publice, în care să discutăm nişte 

aspecte legate de această colectare selectivă, printre care chiar o iniţiativă ar fi 

şi a mea, de exemplu m-aş băga la chestia asta, o discuţie şi cu asociaţiile de 

proprietari, o discuţie în legătură cu ghenele care încă sunt funcţionale în scările 

de bloc. 

Mie mi-au venit cetăţeni în audienţă şi au spus că nu le mai vor, dar nu 

pot lua măsuri singuri. 

Eu acest lucru voiam să-l discut cu dumneavoastră şi cu domnul director 

de la Servicii Publice şi în acel e-mail am pus şi alte probleme care ţin  de 

Servicii Publice. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Il rog pe domnul director de la Servicii Publice să răspundă! 

Domnul Stan Ionel – director interimar SC Servicii Publice S.A. 

Doamna consilier Haliţ a făcut această solicitare, dânsa este şi consilier 

local şi este şi membru în A.G.A. la noi, o parte dintre probleme nu ţin de noi, ţin 

de Gospodăria Municipală, noi suntem doar prestatori de servicii! Deci dânsa ar 

trebui să ştie că atunci când este vorba de investiţii, de tot ceea ce înseamnă 

ghene îngropate se ocupă Gospodăria Municipală şi nu noi. 

In acelaşi timp, tot pe data din 29 mai ne-a făcut o solicitare cu privire 

la adăposturi pentru câini. Eu doar utilizez, dar Gospodăria îmi spune unde pot 

amenaja un adăpost pentru câini! 

Şi nu aş vrea să se supere, mai am foarte multe adrese de la dânsa, una 

ţine de Aquaserv, una ţine de DIAP, una ţine de Poliţia Locală, alta ţine de 

persoane private, eu nu pot să-i răspund la aşa ceva, că nu ţin de noi. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Puteţi să-i răspundeţi că nu ţine de dumneavoastră! 
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Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Exact! Asta voiam să spun! Vreau să fac astfel încât diverse instituţii 

care aparţin de administraţia locală să lucreze şi chiar dacă eu trimit de exemplu 

la Servicii Publice, ştiu că eu acolo am de discutat şi nişte lucruri, pentru că sunt 

şi în AGA, cum ai menţionat şi tu mai înainte şi pot să discut un segment de 

problemă care ţine de tine şi restul de ceilalţi. 

Dar nici măcar nu am primit un da sau un nu… 

Domnul Stan Ionel – director interimar SC Servicii Publice S.A.  

Imi este ruşine să vă răspund că nu ştiţi, că nu ţine de mine! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Ce am remarcat: dacă cineva face o sesizare greşită, a propos, adică nu 

unde trebuie, dar trebuie ca acolo să ajungă şi aici mă refer şi la mulţi alţi 

cetăţeni care spun lucrul acesta, de ce nu există între toate instituţiile 

administraţiei o legătură. Dacă un om a trimis într-o direcţie, direcţioneaz-o tu, 

ca instituţie, în altă parte! E aşa de greu? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aveţi dreptate, trebuie făcut în felul următor: s-a transmis greşit 

solicitarea, solicitarea se transmite către direcţia de competenţă şi este anunţată 

persoana respectivă că i s-a trimis solicitarea la direcţia X. 

Eu îmi asum aceste sincope şi vă promit că vom fi mult mai rapizi în a vă 

răspunde. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Lucrurile acestea nu sunt o noutate, lucrurile acestea se făceau de mult, 

era o sesizare greşită, răspundea instituţia respectivă unde a fost retrimisă. Nu 

acum descoperim noi, trebuie să răspundă fiecare instituţie când este sesizată, 

asta este clar! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Vreau să închei cu un mesaj de-al unui coleg de al meu, care a sesizat de 

duminică faptul că a căzut un copac foarte mare pe str.Isaccei, la nr.15, deci 

vizavi de magazinul de vânători şi a greşit şi el, a sesizat la DIAP. Bineînţeles că 

DIAP-ul nu i-a zis nimic, decât venim şi îl bucăţim, acesta este răspunsul la 

telefon, nu s-a prezentat cine este... 

Domnul Stan Ionel – director interimar SC Servicii Publice S.A. 

Acela ţine de noi, nu de DIAP. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Da şi eu  l-am redirecţionat pe om unde să se adreseze, i-am spus să 

scrie la Servicii Publice.  

Deci revin cu aceeaşi problemă, care se repetă! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu înainte de această şedinţă am programat o întâlnire cu reprezentanţii 

Gospodăriei Municipale şi reprezntanţii Serviciilor Pulice şi DIAP-ului, în care 

vom discuta exact aceste probleme. 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Acum, a propos  de „mi-e ruşine”, sper să vă fie ruşine şi de anumite 

puncte de colectare din oraş, la modul cum arată! Dacă tot vă este ruşine să 

răspundeţi unor solicitări din partea unor consilieri sau chiar şi a unor cetăţeni. 

Mi s-a părut deplasat răspunsul dumneavoastră şi am vrut să vă 

sancţionez! 

Acum, vă rog să-mi permiteţi să revenim la punctul 5, chiar dacă l-am 

votat, pentru că eu am solicitat intervenţia doamnei director, dar nu era prezentă  

şi, şi dumneavoastră aţi putea să veniţi la timp la şedinţă, doamna director, mai 

ales că era punctul 5 pe ordinea de zi. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Suntem puţin la lecţia de urechiat pe toată lumea! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Nu, nu urechez pe nimeni, dar vreau nişte răspunsuri, pentru că la 

punctul 5 de pe ordinea de zi, în afară de proiectul pe care domnul primar ni l-a 

prezentat foarte bine, există şi o modificare şi o completare a organigramei  

Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, există şi un post de director adjunct la 

asistenţa socială şi alte posturi, rugămintea mea este să ne spuneţi, doamna 

director, care este numărul de angajaţi în momentul actual şi care va fi numărul 

de angajaţi după aprobarea organigramei şi dacă are impact economic asupra 

bugetului local. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Dacă îmi permiteţi, înainte de a primi răspunsul, vreau să fac o 

precizare: eu am detaliat un pic proiectul. Ar trebui să vă amendez şi eu pe 

dumneavoastră, cum l-aţi amendat pe Ionel Stan! Nu suntem aici într-un cadru în 

care ne sancţionăm cu privire la întârziere. Probabil nici eu şi nici 

dumneavoastră nu ştim motivul doamnei consilier care a întârziat la şedinţă! La 

fel cum eu nu ştiu motivul doamnei director, nu facem nişte afirmaţii aşa, ca să ne 

arătăm puterea deliberativă! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dar nu am nicio putere şi îmi cer scuze dacă aşa aţi înţeles! Eu am 

anunţat la începutul şedinţei că doamna consilier… 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Da, dar ar fi bine să veniţi la timp la şedinţă! 

 Ar fi bine, doamna consilier, să veniţi la timp la şedinţă! E frumos să zic 

aşa? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Da, dacă întârzii şi nu anunţ, da! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Cred că fiecare are un motiv şi… 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Domnul primar, este adevărat, dar să ştiţi că de 12 ani doamna întârzie 

la şedinţă! Acum, dacă chiar vreţi să continuăm, dar nu acesta este subiectul! 

Imi cer scuze dacă v-am lezat! 

Vă rog frumos să-mi răspundeţi la întrebările pe care vi le-am adresat! 

Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială 

Mulţumesc frumos, n-am ştiut că se contabilizează acest lucru, nu cred 

că s-a întâmplat deseori, oricum îmi cer scuze pentru întârziere, a fost o 

problemă. 

Nu implică cu absolut nimic, nu afectează cu nimic bugetul direcţiei, 

după cum ştiţi în cadrul direcţiei exista un centru de colectare  şi redistribuire a 

donaţiilor, centru care se afla la Centrul de zi Paşi spre lumină.  

De altfel, donaţiile se aduceau în mai multe locaţii din municipiu ale 

Direcţiei de Asistenţă, inclusiv la sediul direcţiei, la Centrul Pheonix. 

Ca şi personal, m-aţi întrebat de postul de director adjunct. Director 

adjunct nu există, există un post vacant de mulţi ani, este în organigramă, dar 

este de mulţi ani vacant. 

Cu exactitate nu pot să vă spun în momentul acesta cât personal este 

angajat şi numărul posturilor vacante, în orice caz sunt multe posturi vacante şi 

multe posturi  care s-au vacantat în ultima perioadă, iar ca şi angajaţi pe această 

activitate va fi angajat un magaziner, atât, în afară de personalul care este 

existent în direcţie. 

Aţi văzut că am prevăzut în cadrul serviciului şi compartimentul de 

deservire. E adevărat, există o activitate laborioasă inovativă, cea de magazin 

social excenge, care suplimentată cu cele zece containere care se află în 

municipiu, presupune un personal mai mult, mai mare. 

La nivelul bugetului anului 2021, este ceea ce ne permitem, este o 

activitate la început şi atât personal, începem cu acest personal. Incercăm să ne 

descurcăm cu resursele proprii pe care le avem! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Doamna director, deci eu vreau să ştiu, noi am aprobat astăzi 

organigrama, da? Faţă de cea anterioară, cu ce se modifică atunci? 

Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială 

Faţă de organigrama anterioară, cu trei posturi, este vorba de postul de 

magaziner, un post de inspector cu relaţia cu societatea civilă şi ONG-urile şi un 

post de şef serviciu. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Bun! Mulţumesc frumos! 
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, am şi eu o întrebare: din ceea ce am văzut în statul 

de funcţii, sunt 433 posturi. Probabil că nu sunt toate ocupate toate, 165 cred că  

sunt de asistenţi personali. Dar totuşi e o direcţie destul de mare şi atunci nu 

credeţi că ar fi necesar să fie ocupat acel post de director adjunct? 

Doamna Zibileanu Ştefana – director Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială 

Intr-adevăr, activitatea este foarte mare, postul de director adjunct are  

în subordine două servicii, Serviciul de asistenţă socio-medicală copii şi asistenţă 

socio-medicală adulţi, sunt două servicii foarte mari, cu un număr mare de 

personal şi cu foarte multe activităţi.  

Până în acest moment nu a fost necesar directorul adjunct, a fost 

prevăzut ca urmare a unor normative de structură stabilite prin acte normative la 

un moment dat, dar nu am ocupat acel post tot din economie şi având în vedere şi 

faptul că cei doi şefi de serviciu şi pe copii şi pe adulţi au suficientă experienţă şi 

nu este nevoie de un director adjunct. Acesta a fost motivul pentru care nu este 

ocupat. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Am înţeles, deci vă descurcaţi, nu aveţi nevoie de ajutor. 

Mulţumesc! 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Mulţumim şi noi! 

Dacă mai doreşte cineva să intervină? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Da, doamna preşedintă, am o scurtă intervnţie. 

Eu nu sunt de acord cu chestia asta cu “mi-e ruşine”! Eu chiar vreau 

să-l felicit pe Ionel Stan. Din punctul meu de vedere iniţiativa cu tomberoanele 

acelea de colectarea gunoiului pentru animale este o chestiune pentru care meriţi 

toate felicitările, nu  ştiu a cui este iniţiativa… 

Domnul Stan Ionel – director interimar SC Servicii Publice S.A.  

A domnului primar! 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Perfect! Foarte bună! Foarte bună, deci toată lumea, cel puţin pentru 

iubitorii de animale care sunt foarte mulţumiţi!  

Intr-adevăr a fost o problemă cu iubitorii de animale, cu ceea ce faceţi 

cu eutanasierea. Aici aveţi o problemă reală, încă nerezolvată, pentru care într-

adevăr mai ales doamna Haliţ care am înţeles că vă cere să faceţi ceva în această 

privinţă, deci animalele sunt mai repede eutanasiate decât castrate sau, mă rog, 

ce trebuie să li se facă. 

Trecând peste chestiunea acestor animale, am însă o problemă legată de 

Poliţia Locală, care ar trebui să dea mai multe amenzi, pentru că într-adevăr, eu 
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personal am o problemă cu gunoiul selectiv şi cu mizeria care se face din cauza 

oamenilor. 

Oricât am încerca şi oricât s-ar pune tomberoane şi oricât s-ar face 

publicitate, şi oricât noi, cei de aici spunem de gunoi selectiv, de una, de alta, 

totul ţine de omul care face acest gunoi şi care nu înţelege că nu trebuie să scuipe 

seminţele în locul în care eu merg cu copilul în parcul Victoria şi pe lacul 

Ciuperca să mă plimb, că nu trebuie să-şi arunce gunoaiele menajere în gunoiul 

pentru animale, că nu trebuie să arunce toate gunoaiele de-a valma şi atunci 

acţiunile cred că pleacă inclusiv cu această minimă diligenţă a celor de la Poliţia 

Locală, care ar trebui măcar să încerce să dea amenzile, ştiu, am văzut, sunt în 

instanţă suficiente plângeri contravenţionale împotriva acestor amenzi, ştiu că de 

obicei amenzile sunt pentru oameni care probabil că ajung să nu le plătească şi 

nici să existe putinţa de a fi executaţi din punct de vedere pecuniar, adică măcar 

să încercăm! 

Adică cred că dacă măcar încercăm şi oamenii sunt din ce în ce mai 

prezenţi şi fac din ce în ce mai multe acţiuni de acest gen, am putea ajunge ca la 

un moment dat să se conştientizeze că nesimţirea costă! Deci chiar costă!  

Nu poţi să ai tomberon de animale şi tu să laşi în continuare gunoiul de 

animal în care eu să calc cu copilul şi cu căruciorul! Mi se pare aşa, o chestie pe 

care până la urmă nu o putem rezolva decât cu forţa! 

Imi pare rău că trebuie să o spun şi că trebuie să ajungem la această 

modalitate, însă asta s-ar putea încerca ca şi soluţie complementară la ceea ce se 

întâmplă. 

Cred că este inadmisibil ca eu, autoritate locală să fac investiţii, să 

cheltui din banul omului diligent, ca tu cel nediligent să-ţi baţi joc de munca mea 

şi de banii mei. 

Asta ar fi una, iar a doua ar fi, poate, camere de luat vederi, puneţi, 

domnilor camere de vederi la ghene, a propos de ghene şi de mizeria din jurul 

lor, pe care o vedem zilnic şi să încercăm să-i identificăm pe cei care îşi bat joc şi 

să le dăm amenzi! Poate că vorbesc din cărţi, poate că nu este posibil. 

Repet, dacă tot există iniţiativa să facem ceva cu acest gunoi care ne 

sufocă, poate ar trebui să şi continuăm! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Iţi răspund eu, doamna consilier, da, Poliţia Locală trebuie să dea mai 

multe amenzi şi le dă în ultima perioadă chiar mai multe decât în trecut, fac 

publicitate acestor tipuri de amenzi şi tot timpul încurajez şi am petiţionari care 

au primit amendă, nu pot avea niciun fel de concesie faţă de ei, în continuare 

încerc să motivez Poliţia Locală să dea tot mai multe, avem nişte probleme de 

structură acolo, dar pe care le rezolvăm, camerele despre care vorbiţi sunt în 

achiziţie publică la momentul actual, aş fi vrut să le am de la începutul anului dar 

procedurile nu m-au lăsat să le pot lua mai repede, vor fi montate un număr de 

camere. 
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Domnul Stan Ionel – director interimar SC Servicii Publice S.A.  

De multe ori avem pubelele goale şi gunoiul este pe jos, mai avem şi 

problema  cu maşinile parcate în locul de colectare, avem probleme mari. 

De exemplu, azi dimineaţă am avut pe str.Gării un loc de colectare unde 

am avut nevoie de 4 zile, zilnic Poliţia Locală vine acolo pentru că maşinile 

blocau accesul, să putem ridica gunoiul. 

Astăzi de dimineaţă, eram chiar cu Bogdan, noi am venit şi am blocat şi 

am încercat să strângem gunoiul cum putem şi cel care bloca ghena şi era blocat, 

a venit şi a spus să-l deblocăm, că el se grăbeşte şi vrea să plece. In condiţiile în 

care al blocase acolo ghena! Şi dacă am fi avut posibilitatea să ridicăm maşinile 

care blochează, nu se întâmpla lucrul acesta. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

O să avem şi posibilitatea de a ridica maşinile parcate neregulamentar, 

după ce vom face o asigurare, există nişte discuţii legate de secţia de la DIAP, 

care din punctul meu de vedere nu funcţionează la parametrii care ar trebui în 

totalitatea ei şi vom vedea ce vom face cu ea, va rămâne la DIAP, va trece la 

Servicii Publice, trebuie să găsim o soluţie pentru că ne permite cadrul legal 

acest lucru. 

Până atunci, facem paşi de care eu personal nu sunt mulţumit la 

momentul actual, însă ştiu că suntem în direcţia bună. 

Mai avem la Diverse o solicitare a unei asociaţii, Cactus, probabil aţi 

citit, aveţi la mapă adresa. Ii pot transmite că are posibilitatea de a radia maşina 

respectivă la Serviciul Taxe şi Impozite. 

Modul în care a fost autoturismul sau cum a fost executat sunt de ordinul 

trecutului, probabil a avut timp să facă reclamaţii, să conteste, să se judece. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

A făcut-o sigur, e un client vechi al Cosiliului Local! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Deci la Serviciul Impozite şi Taxe, se depune o cerere, cu dispoziţiile 

date de primar şi se radiază maşina, bineînţeles cu plata la zi. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă mai sunt alte discuţii? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Domnul primar, cu tot respectul, vă rugăm frumos să încercăm să 

respectăm termenul acela de 5 zile pentru primirea materialelor. Pentru  şedinţa 

de astăzi, de exemplu, le-am primit luni, o parte, ieri vreo trei proiecte, eu ştiu că 

este un volum foarte mare.  

Sau în măsura în care sunt foarte multe proiecte, acelea pe care deja le 

avem, ordinea de zi şi cele pe care le avem, ni le puteţi transmite. Pentru că 34 de 

proiecte pe care le-am avut acum de dezbătut în comisie au fost grele, vreo cinci 

proiecte sau şase nici nu le-am avut la mapă. 
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Domnul Rusu Vasile – Asociaţia “Cactus” 

Doamna preşedintă, vreau să ştiu de ce adresa din luna mai pe care eu 

am adresat-o Consiliului Local a fost redirijată la Poliţia Locală. Eu m-am 

adresat Consiliului Local! De la Taxe şi Impozite mi-au cerut hotărâre! Mi-a fost 

ridicată maşina ilegal! 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 

Tocmai v-a explicat domnul primar, n-aţi fost atent? 

Domnul Primar Ilie Ştefan 

Consiliul Local este o autoritate care deliberează. Ştiţi ce nu au făcut 

colegii mei? Nu au ştiut procedura de clasare a unei cereri! Dar eu o s-o fac! 

Eu v-am răspuns la întrebare, ca reprezentant al executivului. 

 Vă rog să veniţi cu Dispoziţia  Primarului pentru a radia maşina la 

Serviciul Impozite şi Taxe Locale. Vă invit după şedinţă, pentru a vă arăta unde 

trebuie să depuneţi cerere şi care este procedura. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 

Doamna consilier Luca, mai aveaţi ceva? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Nu, doar legat de materiale. 

Domnul Primar Ilie Ştefan 

Doamna consilier, am înţeles solicitarea dumneavoastră şi o să fac tot 

posibilul să reuşim să trimitem mult mai repede materialele. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Declar închise lucrările şedinţei, vă mulţumesc, o zi frumoasă tuturor! 
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