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ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 

 

 

 

 

 

                                 PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astăzi, 04 iunie 2021, ora 13,00 în  şedinţă  extraordinară  

publică a Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea. 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Ştefan Ilie, primarul 

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

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

art. 197,  alin. (4) și art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
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644/31 mai 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). 

Lipsesc  domnii consilieri: Porneală Sergiu Cristian şi Ţiu Gabriel 

Dorin. 

La şedinţă participă domnul Ştefan Ilie, primar al municipiului Tulcea, 

domnii Simion Dragoş şi Şinghi George – în dubla calitate de consilieri şi 

viceprimari ai municipiului Tulcea, domnul Leventh Iusuf,  secretar general al 

municipiului Tulcea, domnul Nicolae Bibu, administrator public al municipiului 

Tulcea, invitaţi în legătură cu ordinea de zi, reprezentanţi ai mass-mediei 

locale. 

Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna consilier Mergeani 

Ana Elena. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 

Bună ziua! Bine aţi venit! 

Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local de astăzi, 4 

iunie 2021. 
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Ordinea de zi a şedinţei, în forma propusă de executiv cuprinde un 

număr de 5 puncte. 

Sunt şi alte propuneri pentru ordinea de zi? 

 Supun la vot ordinea de zi. 

Cine este pentru? 

Cu 19 voturi „pentru” ordinea de zi a fost aprobată. 

- Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al municipiului Tulcea pentru anul 2021. 

 - inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea  

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

 2. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne/externe în valoare de maximum 127.473.770 lei. 

 - inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 96 din 30.04.2020 privind aprobarea documentației 

de avizare a lucrărilor de intervenție privind proiectul „Reabilitare clădire, 

internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil” și a indicatorilor tehnico-economici. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local  

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

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor 

fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii 

«ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE AGREMENT ŞI RECREERE ÎN 

PARCUL ŞI LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN MĂSURI 

DE PROTEJARE A MEDIULUI PENTRU COMUNITĂȚI DIN ZONA FLAG 

DELTA DUNĂRII». 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al municipiului Tulcea nr. 174/25.05.2018 privind pescuitul recreativ în Lacul 

Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei pentru asigurarea protecţiei, conservării 

şi regen erării resurselor acvatice vii, cu modificările ulterioare. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 

Punctul 1 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Tulcea pentru anul 2021. 

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, un vot împotrivă. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Probabil veţi dori să dăm cuvântul doamnei director economic, să ne 

prezinte pe scurt  în ce constă rectificarea. 

Doamna Antonescu Alina – director Direcţia Economică 

Se rectifică bugetul local ca urmare a creşterii veniturilor cu 1.036 mii, 

creşterea este înregistrată la impozitele şi taxele pe proprietate cu suma de 536 

mii lei şi la capitolul Taxe pe utilizarea bunurilor cu suma de 500 mii lei. 

Această  sumă este repartizată pe capitole ale bugetului local astfel: la 

capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 20, Cheltuieli 

materiale se suplimentează cu suma de 77,5 mii lei pentru asigurarea 

cheltuielilor cu pregătirea profesională şi de protocol; titlul 58 „Proiecte cu 

finanţare din fonduri externe nerambursabile” se diminează cu suma de 115 mii 

lei şi se suplimentează cu aceeaşi sumă capitolul 61 „Ordine publică şi 

siguranţa naţională”, titlul 58. Capitolul 61.02 „Ordine publică şi siguranţa 

naţională”, titlul 20, Cheltuieli materiale se suplimentează cu suma de 90 mii lei 

şi titlul 70 „Cheltuieli de capital” cu suma de 341 mii lei pentru asigurarea 

funcţionării Direcţiei Poliţie Locală şi a unor  investiţii tot pentru Poliţia 

Locală. Capitolul 65.02 „Invăţământ”, titlul 20, Cheltuieli materiale se 

suplimentează cu suma de 332,5 mii lei reprezentând necesităţi înregistrate la 

municipiul Tulcea şi solicitate de către Şcoala Gimnazială Nifon Bălăşescu şi 

Colegiul Economic Delta Dunării. 

Se diminează capitolul 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 

titlul 70, Cheltuieli de capital, cu suma de 954 mii lei, datorită faptului că nişte 

sume prevăzute la investiţii parcări sunt prevăzute acum în Programul 

Serviciilor Gospodăriei  Municipale. 

De asemenea, mai sunt prinse nişte sume pe capitolul „Transporturi” 

pentru asigurarea efectuării parcării în zona Alum şi s-au mai prins nişte sume 

pe „Servicii şi Dezvoltare publică” pentru asigurarea unor cheltuieli în ceea ce 

priveşte elaborarea unor studii de fezabilitate pentru Energoterm. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință 

Mulţumim! 

Dacă sunt întrebări sau cineva doreşte să intervină? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, dacă îmi permiteţi, acum nu ascund, cu puţin timp în urmă am avut 

şedinţa comisiei juridice şi cred că şi celelalte comisii, cel puţin două chestiuni 

au fost cele care au atras discuţiile, acea rectificare de la partea de investiţii  
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dusă spre Gospodărie, mai exact de la parcări, deci ar fi bine să clarificăm 

lucrul acesta: se ia o sumă de bani care era destinată acestei parcări sau era 

destinată altor parcări? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Vă pot răspunde eu, sumele erau destinate parcărilor şi în acelaşi scop 

ele sunt mutate, pentru că o parte dintre ele, aşa cum a spus doamna directoare 

este vorba despre parcarea din faţa Alum, de pe str.Isaccei, pentru refacerea 

infrastructurii ei. 

Ştim foarte bine necesitatea pe care municipiul o are în privinţa 

parcărilor, am început să punem încă de la începutul anului, să prioritizăm 

acest lucru de mărire a locurilor de parcare sau a reparaţiei parcărilor acolo 

unde este cazul, ştim necesitatea urgenţei pe care o are oraşul mai ales în 

perspectiva sezonului turistic şi sumele nu şi-au schimbat destinaţia de bază, 

aceea de a creşte sau de a reabilita parcările, ci este la necesitatea curentă, 

parcarea din faţa Combinatului care va aloca în momentul finalizării ei mai 

multe maşini decât o făcea până în prezent. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Mă gândesc că suma rămasă pe partea de investiţii care este destinată 

lucrărilor noi... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Cele care au rămas pe partea de investiţii, tot parcărilor le sunt 

destinate în principal parcarea care va fi investiţie nouă din faţă de la 

Dedeman, pe care o proiectăm în primul rând cu scopul de a-şi parca acolo 

autoturismele o mare parte din turiştii care vin în oraş, o parcare care se vrea a 

fi realizată cu pază, cu instalaţii de supraveghere, în aşa fel încât turistul să se 

simtă sigur atunci când îşi lasă maşina la marginea oraşului. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Acum vorbind şi de cetăţenii din municipiul Tulcea, înţeleg că au 

început deja acţiuni de demolare a garajelor şi se pune problema ce se întâmplă 

în loc. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Am mai răspuns la această întrebare şi în celelalte şedinţe, o fac în 

continuare, inclusiv în hotărârea Consiliului Local pe care am aprobat-o acum 

două-trei şedinţe se specifică foarte clar ce se va întâmpla în locul garajelor 

care vor fi desfiinţate, parcări în primul rând pentru locuitorii zonelor 

respective şi acolo unde spaţiul ne permite, spaţii verzi sau locuri de joacă, 

urmând ca în momentul în care Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 

care dă o componentă a parcărilor ne va fi la îndemână sau alte programe 

europene, să depunem proiecte inclusiv pentru creşterea numărului locurilor de 

parcare în acele zone. 
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Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Să înţeleg că rămân suficienţi bani pe partea de investiţii pe parcări, 

pentru acele zone în care a început acţiunea de demolare. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Sigur, prima dată vor fi parcări plane, aşa cum am specificat, care vor 

fi amenajate în sistemul clasic, să spunem şi apoi bani şi pentru studiile de 

fezabilitate şi proiectele tehnice ce ne vor duce la accesarea de fonduri 

europene. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Şi al doilea punct cu discuţiile a fost  acea sumă pentru Energoterm. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Da, vă spun despre ce este vorba şi acolo: în analizele pe care le-am 

făcut de-a lungul timpului şi pe care dumneavoastră le cunoaşteţi foarte, foarte 

bine, Primăria Municipiului Tulcea este tributară subvenţiilor unor servicii 

publice, între care Energoterm-ul este cap de listă cu cele mai multe subvenţii 

pe care noi le acordăm acestei societăţi publice şi în urma discuţiilor şi a 

analizelor care au fost făcute, principalul consumator, principalul generator de 

deficit este CAF-ul, acea construcţie aflată într-o perioadă de ineficienţă de 

foarte mult timp, care trebuie închis pentru a putea genera mai puţine pierderi, 

Energotermul în sine.  

Insă închiderea CAF-ului nu poate fi soluţia care să rezolve mulţi 

cetăţeni şi care sunt dependenţi de această energie termică. 

Şi atunci, luând exemplul şi altor oraşe care au trecut prin această 

etapă, pentru că nu inventăm noi exemple de bună practică, o mare parte a 

zonelor care nu au capacităţi de a se lega la alţi furnizori de energie, mai ales 

gazul metan şi vor trebui să funcţioneze în continuare pe energie termică, 

pentru că, încă o dată, Energoterm-ul ca instituţie nu se va desfiinţa, energie 

termică va exista în permanenţă şi să dea Dumnezeu să obţinem fonduri 

europene ca în viitor să o modernizăm şi să nu mai genereze pierderi. 

Pentru a funcţiona în anumite zone, este necesară transformarea unor 

puncte termice, acele puncte termice care reîncălzesc agentul termic,  în 

centrale termice de cartier. Iar aceşti  bani pe care îi alocăm acum pentru 

investiţii către Energoterm sunt pentru aceste tipuri de centrale, pentru 

reparaţia unora care nu funcţionează, în aşa fel încât atunci când decuplăm 

CAF-ul, energia termică să existe acolo unde este necesară şi pe măsură ce vom 

avea acces la mai multe resurse, chiar vom încerca să facem o situaţie 

concurenţială între agentul termic şi gazul metan, pentru a vedea diferenţele de 

costuri care să ajungă la cetăţean. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Să înţeleg: suma de bani este pentru nişte studii de fezabilitate, nu 

pentru subvenţie. 
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Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu este pentru subvenţie! In primul rând vom face un studiu energetic 

şi în acelaşi timp sunt şi bani pentru reparaţii ale unor puncte termice, care se 

transformă în centrale termice de cartier. Nu este pentru subvenţii! 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

In comisie, când am avut discuţia cu domnul Răzvan Teodoru, pentru 

că şi eu aveam nedumeriri, dânsul m-a convins, adică mi-a prezentat situaţia 

foarte gravă pe care noi probabil n-o ştiam a punctelor termice şi a centralelor 

şi punctelor care sunt de nu mai sunt, ceva de genul! 

Toate aceste lucruri s-au întâmplat în ani. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Toate cumulează pierderi care  la general duc ca subvenţiile pe care 

Primăria municipiului le acordă an de an să fie tot mai mari. Dacă am face un 

exerciţiu simplu câţi bani am dat în ultimii 10 ani către această instituţie, o 

construiam din nou de la zero! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Se ştia, în fiecare an la şedinţele de Consiliu Local, când aveam 

bugetul, mă rog, era vorba de Energoterm, pe ordinea de zi au fost aceste 

discuţii. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Ca să nu mai vorbim şi despre inechitatea acordării acestor subvenţii! 

Nu sunt de acord să o primească toată lumea!  

Nu pot eu accepta ca un cetăţean cu venituri să primească aceeaşi 

subvenţie ca un cetăţean fără venituri. Intrăm de foarte mulţi ani, promovăm la 

nivelul Consiliului Local şi al municipiului o inechitate faţă de alţi cetăţeni care 

se încălzesc cu alte resurse! 

Dacă primeşte cineva subvenţie, trebuie să o primească cel care cu 

adevărat o merită, adică are un venit jos, dar în acelaşi timp trebuie să 

primească şi cel care se încălzeşte cu lemne, şi cel care se încălzeşte cu gaz. Ori 

aici, la energia termică, subvenţia a fost dată în mod egal tuturor beneficiarilor 

încălzirii termice, indiferent de venitul lor. Nu este corect faţă de ceilalţi 

cetăţeni! 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Acum indiferent că este cu subvenţie sau fără subvenţie, dacă am 

acorda sau nu am acorda această subvenţie, sistemul acesta de furnizare a 

energiei termice este ineficient şi din punct de vedere economic, şi din punct de 

vedere energetic. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Ca să devină eficient, eficienţa lui poate fi realizată prin centrale 

termice, priviţi o şcoală care are foarte multe spaţii şi că acea şcoală  are 

centrală  pe gaz, de exemplu, dar care transmite agentul termic – apa – în toate 
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încăperile ei, că ar fi impropriu să existe câte o centrală de gaz în fiecare sală 

de clasă, dar este eficientă o centrală pentru un singur obiectiv. 

 O centrală de cartier poate fi soluţia agentului termic, în aşa fel încât 

să intrăm şi într-o concurenţă în timp cu gazul şi să ne îndeplinim şi obligaţiile 

sau cei care vor veni după noi, obligaţiile pe mediu când Uniunea Europeană va  

restrânge accesul la gazul metan. 

Din păcate, oamenii s-au debranşat şi de la centrale termice pentru că 

noi tot unitar priveam problema, adică nu făceam diferenţă:  preţul gigacaloriei 

era calculat la toate pierderile pe care le are sistemul, pe când dacă am fi fost 

mai stricţi am fi calculat un alt preţ pentru centrala termică din zona cutare şi 

un altul pentru cel transmis din CAF.   

Dar pierderile de la CAF au făcut ca şi cel de la centrala termică să nu 

simtă vreo economie! Ori marea majoritate a sistemelor termice care 

funcţionează în Uniunea Europeană cu apă este bazată pe centrale termice de 

cartier, care se modernizează continuu şi care pot fi soluţia pentru Energoterm, 

iar banii aceştia sunt daţi pentru reparaţia acelor centrale în primul rând şi 

pentru a realiza un studiu care să ne aducă la o situaţie clară a sistemului 

energetic pentru următorii ani. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia  

Un estimativ, aşa, cam cât va dura să renunţăm la acest CAF? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu previzionez că anul acesta este ultimul an în care ar mai putea 

funcţiona, pentru că dacă l-am decupla acum, cu toţi banii pe care îi avem nu 

putem să prindem toţi abonaţii într-o soluţie! 

Anul acesta avem mai multe cereri de debranşare de la Energoterm şi 

branşare la gaz decât în anii anteriori.Foarte multe blocuri care aveau cea mai 

mare parte la gaz şi mai puţin la Energoterm, oamenii se branşează la gazul 

metan.  

Ar fi ideal ca din acest an să-l oprim, însă nu putem garanta acest 

lucru pentru că în mai multe zone trebuie să fie puse la punct soluţiile 

complementare, în aşa fel încât cetăţeanul să nu rămână fără căldură iarna. 

In orice caz, în doi ani de zile nu va mai trebui să funcţioneze. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, doamna preşedintă, vreau să profit de ocazie că 

este şi domnul director aici prezent şi aş vrea să ne clarificaţi câteva aspecte: în 

primul rând poate ne puteţi comunica  data până la care un cetăţean poate să-şi 

depună cererea de debranşare. 

Domnul Teodoru Răzvan – director interimar SC ENERGOTERM S.A. 

15 iunie. In momentul acesta sunt 893 cereri, nu ştim câte vor rămâne 

până la final, în general în fiecare an nu au reuşit toţi cei care au depus cereri 

să-şi depună dosarele. 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Câţi abonaţi aveţi în momentul acesta? 

Domnul Teodoru Răzvan – director interimar SC ENERGOTERM S.A. 

Nouă mii. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Un alt aspect pe care aş vrea să ni-l lămuriţi: de exemplu, eu sunt 

conectată la sistemul public, primesc factura pe data de 20 ale lunii, vă dau un 

exemplu şi în factură ne este comunicat faptul că până pe data de 15 trebuie să 

achităm - 15 a lunii care deja a trecut, pe de o parte şi sesizez că am şi o 

penalitate de 0,12 lei pe fiecare factură, deşi plătim mult înainte de termenul 

scadent! 

Rugămintea noastră este să discutaţi şi să vedeţi  ce este de făcut, atât 

cu privire la modul şi termenul în care este furnizată factura şi ce reprezintă 

această penalitate. 

Domnul Teodoru Răzvan – director interimar SC ENERGOTERM S.A. 

Din păcate, cu termenul de pe factură este o anomalie ce urmează să o 

rezolvăm, acum că spuneţi că aveţi suma de 0,12 lei trebuie să vedem, poate e 

rămasă acolo, oricum este o anomalie cu facturi emise pe 20, cu scadenţă pe 15, 

e o chestie de soft acolo, o să vedem. 

Acum vindem doar apă caldă, ca să zic aşa, dar în sezonul nou rece ne 

vom regla. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Domnul primar, revin la problema cu parcările. Ştiţi că şi la buget am 

avut întrebări şi dumneavoastră mi-aţi spus că din banii care au fost alocaţi 

pentru investiţii, vor fi şi cele cinci zone în care se demolează garajele. 

Mă gândesc totuşi, acel milion care a rămas pe investiţii, oare va 

ajunge pentru toate cele cinci? 

Cazul din E3: deci oamenii au început să se apuce să demoleze. In 

momentul în care plouă sau bate vântul, toată mizeria din zona respectivă se 

duce în cartier şi în apartamentele oamenilor. Şi acum mă gândesc, avem bani 

pentru anul ăsta? Măcar să ştiu... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

In locul tuturor garajelor cetăţenilor care au primit somaţii în acest an, 

că nu toată lumea a primit somaţii din municipiul Tulcea, în momentul în care 

va fi demolată zona respectivă din E3, în următoarele două luni maximum va fi 

amenajată parcarea, cu tot cu desenarea locurilor de parcare. 

Doamna consilier Mergeani Ana – Elena – preşedintă de şedinţă 

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

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

 



 9 

Situaţia votului: 

 

N

R.CRT 

NUMELE ŞI PRENUMELE VOTUL 

1

. 

ANTROP CIPRIAN      Pentru 

2

. 

CIUREANU CONSTANTIN      Pentru 

3

. 

CHISTRUGĂ CORNELIU-PETRE      Pentru 

4

. 

DRĂNICEANU DANIEL      Pentru 

5

. 

FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA      Pentru 

6

. 

HALIŢ TATIANA      Pentru 

7

. 

LUCA ANDALUZIA      Pentru 

8

. 

MARIN CEZAR-GEORGE     Abţinere 

9

. 

MERGEANI ANA-ELENA      Pentru 

1

0. 

MOCANU LAURENŢIU      Pentru 

1

1. 

MOTOC OCTAVIAN      Pentru 

1

2. 

PAVEL VIORICA      Pentru 

    

13. 

SELA GEORGIAN      Pentru 

1

4. 

SIMION DRAGOŞ      Pentru 

1

5. 

SUHOV ANCA      Pentru 

1

6. 

ŞACU STERE      Pentru 

1

7. 

ŞINGHI GEORGE      Pentru 

1 URSE LILIANA      Pentru 
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8. 

1

9. 

VIZAUER LAVINIA      Pentru 

 

Doamna consilier Mergeani Ana – Elena – preşedintă de şedinţă 

Punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea 

contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maximum 

127.473.770 lei. 

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, cu o abţinere. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil, cu două abţineri. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții pe acest subiect? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, aş vrea totuşi o prezentare. 

 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Da, o să avem două tipuri de prezentări, una tehnică şi una practică. 

O să-l rog pe domnul consultant Valentin Miron să se prezinte şi să ne 

spună specificaţiile tehnice ale unui împrumut, pentru a înţelege cu toţii 

mecanismele. 

Domnul Miron Valentin – consultant financiar 

Bună-ziua, vă mulţumesc pentru amabilitatea de a fi invitat astăzi aici! 

Vă pot spune că în momentul de faţă bugetul primăriei permite o 

îndatorare în condiţiile pieţei financiar bancare de astăzi, până la un nivel – am 

considerat noi - de 127 milioane de lei.  

Acest nivel a fost stabilit nu doar în conformitate cu prevederea legală, 

care solicită o încadrare în procentul de 30% din veniturile proprii, ci şi luând 

în considerare mai mulţi factori financiari bancari, astfel încât să avem un nivel 

crescut de competitivitate la procedura de selecţie bancară. Şi mă refer aici la 

valoarea serviciului datoriei raportată la excedentul operaţional pe care îl 

înregistrează Primăria istoric şi la evoluţia acestui excedent operaţional, mă 

refer la datoria netă – sunt vreo patru-cinci indicatori pe care noi îi luăm în 

analiză, astfel încât  pe româneşte, să nu ne întindem mai mult decât ne permite 

plapuma. 
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Din punct de vedere al prevederilor legale de încadrare în procent de 

30%, ne aflăm cu mult sub acest procent. Deci un împrumut acordat pentru 

finanţarea proiectelor europene, care nu intră pe proceduri legal, dar noi l-am 

considerat totuşi în interior, cât şi pentru proiectele care se desfăşoară prin 

bugetul local şi nu beneficiază de cofinanţare din partea Uniunii Europene, ne 

încadrăm la un procent maximal undeva în 2025 – 2026 de 10%, faţă de acel 

30% prevăzut de lege. 

Deci am încercat să păstrăm o pondere şi un echilibru astfel încât să 

putem permite Primăriei să mai realizeze şi alte împrumuturi pe viitor, dacă 

este cazul, în contextul finanţării probabile pentru PNRR sau alte programe 

europene. 

 Din punct de vedere al obiectivelor care vor fi finanţate, sunt două 

categorii şi aici probabil executivul vă poate răspunde mai bine care sunt aceste 

proiecte, dar ca şi categorii sunt proiectele cu finanţare europeană pentru care 

este necesară acea cofinanţare, precum şi acoperirea cheltuielilor neeligibile 

care apar pe parcurs şi proiectele care se dezvoltă pe buget local şi pentru care 

în momentul de faţă  nu există finanţare europeană şi mai mult decât atât, 

estimăm că nici pe viitor comisia nu va mai acorda finanţare europeană pentru 

sisteme rutiere, pentru canalizări ş.a. 

 Vă stau la dispoziţie pentru orice întrebare, pe partea financiară. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi! 

 

 

 

Bună-ziua, bine aţi venit! Dacă puteţi să ne explicaţi mai pe înţelesul 

tuturor, pentru că ne privesc şi cetăţenii, să ne spuneţi în câteva cuvinte care va 

fi îndatorarea cetăţeanului – dacă există lucrul acesta, pe câţi ani se 

preconizează că va fi împrumutul acesta pe care noi intenţionăm să-l facem. 

Deocamdată acestea, dumneavoastră sau doamna director economic. 

Domnul Miron Valentin – consultant financiar 

Sigur că da, dacă îmi permite doamna director economic, voi răspunde 

eu. 

In primul rand, cu privire la datoria cetăţeanului, nu există o datorie 

înregistrată de cetăţean.  

Toate aceste împrumuturi se vor plăti din taxele şi impozitele 

contribuabililor pe o perioadă de maxim 15 ani, fără majorarea taxelor şi 

impozitelor.  

Deci noi am luat în calcul acest împrumut şi din acest punct de vedere, 

astfel încât să nu fie nevoie de o majorare a taxelor şi impozitelor pe următorii 

ani. 

Deci cetăţeanul nu are nimic de plătit în plus! 
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Dacă îmi permiteţi o scurtă paranteză: există în Uniunea Europeană şi 

Statele Unite acest principiu al echităţii în investiţiile publice, care ce 

înseamnă: e inechitabil să iei din bugetul anului acesta şi al celui viitor ca să 

faci un pod care durează 50 de ani, să zicem. De aceea se preferă împrumutul, 

în aşa fel încât să poată fi plătit egal de toate generaţiile de contribuabili care 

păşesc pe acel pod. 

Deci nu mă apuc să plătesc 100 milioane din bugetul local de acum, 

pentru ceva care durează 50 de ani. El trebuie asigurat din impozitele şi taxele 

plătite de toate cele 50 de generaţii de contribuabili. 

Pe acest principiu se pornesc investiţiile publice şi tot ceea ce vedeţi, 

străzi suspendate în Statele Unite şi  în Uniunea Europeană şi tot ce vedeţi 

clădiri publice sunt realizate exclusiv din împrumuturi. 

Estimăm că la un moment dat vom refinanţa această datorie publică, 

printr-o emisiune de obligaţiuni, pe care să o putem întinde pe o perioadă mai 

lungă. Dar acest subiect va intra în atenţia dumneavoastră după ce se va 

finaliza proiectul. 

Deci ca să revin la a doua întrebare, este vorba de un orizont de 12 – 

15 ani maximum pentru acest împrumut şi estimăm în condiţiile pieţei de astăzi, 

o dobândă undeva la ROBOR +1 - 1,5. ROBOR-ul fiind astăzi sub 2. Deci o 

dobândă sub 2,5%, să zicem.  

Dar e o estimare, vom avea cifrele exacte după desfăşurarea selecţiei 

bancare. 

  

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, o întrebare mai mult pentru partea executivă a 

aparatului Primăriei: pentru ce este necesar acest împrumut sau ce se doreşte a 

se realiza cu acest împrumut sau ce se doreşte a se finanţa. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

O să vă răspund eu! In primul rand aş vrea să vă spun că împrumutul 

nu înseamnă că de mâine vom avea banii şi îi vom pune în execuţie. Trebuie să 

treacă prin mai multe tipuri de licitaţii până la obţinerea din plafonul pe care îl 

acordă statul, undeva probabil începând cu ianuarie anul viitor poate putem 

vorbi de finanţarea acestei proceduri. 

Domnul Miron Valentin – consultant financiar 

Dacă îmi permiteţi, domnul primar, o intervenţie: Pentru proiectele 

europene care nu se încadrează în acest plafon naţional impus de Ministerul de 

Finanţe, aprobarea se obţine în mai puţin de 2 luni. 

Deci vom avea posibilitatea ca în 3 luni să utilizăm banii pe proiecte 

europene. 

Pentru celălalt, există un plafon naţional de 1,2 miliarde pentru toate 

autorităţile publice locale şi judeţene din ţară şi s-a consumat în luna aprilie a 

acestui an. 
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Domnul primar Ilie Ştefan 

Impărţind  în două, la proiectele europene o mare parte dintre ele au 

cheltuieli neeligibile la care Primăria a consimţit a le face, pentru a atinge 

eficienţa proiectului respectiv. Şi de aici avem mai multe situaţii. 

De exemplu, am tot vorbit despre  acele proiecte care implică liceele şi 

care au fost făcute pe fonduri europene dar au fost împărţite greşit, în aşa fel 

încât nu se putea realiza un proiect fără altul. 

Colegiul Economic, care are nevoie de aceste proiecte de investiţii şi 

de reparaţii este unul dintre cazurile clasice, când un proiect a prins finanţare, 

iar altul nu a prins finanţare. Insă cel care a obţinut finanţare din resurse 

europene, la care avem şi noi cotă de cofinanţare, nu poate fi realizat fără 

celălalt, pentru că la unul se pune tencuiala, iar la celălalt se pun conductele 

din interiorul peretelui. Ori, cum au fost ele împărţite la momentul respectiv am 

tot discutat această poveste, numai că noi trebuie să ajungem la dezideratul 

final, acela de a avea, repara, moderniza Colegiul Economic şi celelalte unităţi 

şcolare care sunt în situaţii asemănătoare. Pentru cele care nu obţin finanţare şi 

pentru cofinanţarea cheltuielilor neeligibile, ca să le putem duce la final, am 

propus acest împrumut. 

Vă mai dau un exemplu care este foarte, foarte important: în cadrul 

proiectului pentru modernizarea parcului auto, a unuia dintre ele, pe lângă 

achiziţionarea de autobuze electrice se refac şi nişte străzi importante. 

 O parte dintre ele nu au fost eligibile în cadrul proiectului european şi 

trebuie să fie realizate din fondurile locale. Aceste fonduri locale se duc undeva 

la peste 15 milioane de lei. Ele fac parte din acest împrumut, pentru că despre 

ce străzi este vorba: str.Mahmudiei, str.Eternităţii, str.Isaccei şi str.Babadag, 

ori prin acest împrumut asigurăm partea de cofinanţare şi cheltuieli neeligibile 

în aşa fel încât tot proiectul să fie viabil. 

Şi vă mai pot da şi un alt exemplu la fel de important, avem acele 

blocuri pentru eficientizarea energetică, în care 40% este cofinanţare externă 

europeană. 20% este  cea pe care o pune Primăria, 20% este cea pe care o pun 

cetăţenii din asociaţiile de proprietari. 

Cetăţenii niciodată nu pot avea banii întregi de alocat către acest 

proiect şi atunci convenţia a fost încă de la început ca Primăria să pună şi cota 

lor parte, urmând ca locuitorii blocului care se eficientizează din punct de 

vedere energetic şi aici vorbim de blocurile de pe str.Gării, să poată să 

plătească la Primărie acest  împrumut lunar, iar Primăria să aibă aceşti 40% 

pentru a se face lucrarea. 

La fel vom proceda pentru eficientizarea şi a celorlalte blocuri din 

municipiu, pentru că fondurile europene există pe această secţiune. 

Cineva a întrebat de ce dintre blocurile 1, 2, 3, 5 lipsesc blocurile 6, 7. 

Pentru că asociaţiile de proprietari la momentul respectiv sau modul în care a 
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convins Primăria la momentul respectiv  nu au lucrat mână în mână şi nu au 

avut eficienţă şi unele asociaţii au refuzat această investiţie. 

Primăria trebuia şi trebuie pe viitor, pentru că are foarte multe zone în 

care blocurile sunt crăpate, se desprind faţă de altele, trebuie să intervină şi la 

unele dintre ele trebuie foarte mulţi bani pentru această eficientizare. 

Ce trebuie să facă Primăria este să încurajeze cetăţenii şi să vină cu 

procentul de cofinanţare cât mai mare, dar maximum pe care  Primăria trebuie 

să-l dea, pentru ca să ajungem la punctul final la blocuri care să nu mai stea să 

cadă, doamne-fereşte, la un cutremur! 

Şi aş vrea să închei referitor la aceste proiecte, spunând că este vorba 

despre modernizarea infrastructurii Colegiului Economic Delta Dunării, unde 

partea noastră este de 532 mii lei, despre modernizarea infrastructurii 

Colegiului Tehic Henri Coandă, tot undeva la 539 mii lei, despre reabilitarea şi 

extinderea Grădiniţei cu program prelungit nr.13, unde cheltuielile asumate de 

Primăria municipiului sunt de peste 2.400 mii lei, despre achiziţia de mijloace 

de transport în comun – autobuze electrice, primul proiect, cofinanţarea noastră 

este de aproximativ 4,5 milioane lei, despre cel de-al doilea complex de 

transport călători, vorbim şi despre str.Mahmudiei, Eternităţii, Isaccei şi 

Babadag – 15 milioane lei, la modernizarea iluminatului în sistem de iluminat 

public din municipiul Tulcea, unde 203 străzi din municipiu vor avea iluminat 

public nou şi modern, cofinanţarea noastră este de 452 mililioane lei, la 

modernizarea sediului Primăriei municipiului avem de asemenea cofinanţare, la 

eficientizarea energetică a blocurilor de locuinţe de pe Gării, bl.13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21 – nu le mai enumăr acum pe toate, în total toate aceste 

proiecte europene ajung la o sumă aproximativă de 40.395 mii lei. 

Nu înseamnă că aceasta este suma care va fi în final de împrumut, la 

final vom trage linie şi vom spune că împrumutul total este de atât. 

In privinţa părţii celeilalte a împrumutului, am identificat trei zone în 

municipiu pentru reparaţia străzilor.  

Când a mai fost propunere – pentru că sunt convins că asta o să mă 

întrebaţi, de ce a mai fost propus o dată acest împrumut, nu a fost propus în 

aceste idei. 

Străzile care erau propuse la momentul de atunci erau trasate doar ca 

infrastructură rutieră, mai pe înţelesul tulcenilor, asfaltul, asfaltarea unui 

număr de străzi, ori nu tratau componenta interioară a întregii infrastructuri a 

unui drum. Am găsit aici,  după alegerile din 2020 câteva proiecte care erau 

blocate unele dintre ele de peste un an de zile, cum este str.Iuliu Maniu, cum e 

Griviţei, unde blocajul însemna că noi ne-am dorit să facem asfaltarea străzii, 

dar nu am reuşit pentru că în momentul în care executantul a câştigat licitaţia şi 

a început să asfalteze, au început să se spargă conductele, pentru că nu am 

tratat şi schimbarea instalaţiilor de apă sau de canalizare, sau  în unele locuri 



 15 

introducerea lor, pentru că sunt multe străzi care nu au apă şi canalizare şi nu 

sunt prinse nici măcar în proiectele de investiţii ale operatorului regional.  

Şi atunci când executantul s-a apucat de lucrare pe str.Iuliu Maniu, au 

început să se spargă conductele şi au început să facă nişte branşări acolo, până 

şi-au dat seama că trebuie înlocuite toate! Şi a spus: proiectul tehnic nu implică 

schimbarea conductelor, nu sunt plătit pentru aşa ceva! Şi lucrările s-au 

încheiat. 

Când am avut primele rectificări de buget, am pus bani către investiţii 

pentru a cumpăra conducte, pe care Aquaserv-ul le-a montat, pentru a putea 

debloca proiectul şi să ajungem la asfaltare.  

Ori toate aceste străzi pe care le propunem în cazul acestui împrumut, 

implică structura întreagă a străzii, nu numai cu apă şi canalizare, ci şi cu 

canalizaţie, mai precis pentru iluminatul public, în aşa fel încât să nu mai avem 

la final toţi stâlpii de telegraf mari cât Casa Scânteii şi cu un sistem de cabluri 

deasupra tuturor, care nu produc o impresie plăcută nici asupra oraşului şi nici 

localnicilor când deasupra lor cad crengi sau se rup la alte intemperii şi aş vrea 

să vă spun care sunt aceste străzi: 

Pentru zona Est:  str.24 Ianuarie, Cuza-Vodă, tronsonul Mihail 

Kogălniceanu – Mărăşeşti, str.Armeană, Concordiei, Gloriei, Avram Iancu, 

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

Georgescu, Prislav, tronson Nicolae Bălcescu – sens giratoriu Orizontului, 

str.Plugarilor, Primăverii. 

Pentru zona Vest: str.Victoriei, Bucovinei, Victoriei-Bucovinei 

Progresului, Bucovinei – Victoriei – Babadag, str.Delfinului, Buna Vestire, 

Victoriei, Babadag, Dobrogeanu Gherea, Mihail Kogălniceanu, Libertăţii, 

Antenei, Eroilor, Maior Andrei Grigore, Trandafirilor, Traian, Buna-Vestire, 

str.Oiţelor, Mircea-Vodă, anumite tronsoane str.Toamnei, str.Libertăţii, 

str.Rezervorului, Podgoriilor, Aleea Cicoarei, str.Pelinului, Aleea. Alunişului, 

Războieni, Corneliu Gavrilov, C.A.Rosetti –Babadag-Griviţei. 

Al treilea calup din cadrul acestei investiţii: str.Alexandru cel Bun, 

str.Păcii, str.Plugari, str.Corneliu Gavrilov, I.L.Caragiale, Dumitru Ivanov, 

Prelungirea Spitalului, Forestierului - şi vreau să vă spun că pe lângă apă, 

canal, celelalte lucrări cum v-am spus de canalizaţie, inclusiv canalizarea 

apelor pluviale care nu sunt cuprinse în proiectul pe care îl avem acum în 

licitaţie şi care se află în proceduri unde antreprenorii pot depune până pe 26 

iunie oferte. 

Str. Corneliu Gavrilov, de exemplu, este tratată în cadrul acestui 

împrumut, cu tot cu sistemul de canalizare al apelor pluviale care lipseşte cu 

desăvârşire şi care va fi inclus în sistemul pe care îl creăm acum şi în perioada 

următoare, începând cu execuţia lui din acest an. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 

Mulţumim! Mai sunt intervenţii? 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi o mică intervenţie, din câte îmi amintesc, 

str.Griviţei avea cuprinse la începutul investiţiei – nu ştiu dacă între timp s-a 

modificat ceva de genul acesta, vizavi de ce spunea domnul primar că sunt 

anumite străzi care nu aveau prevăzute şi lucrări tehnico-edilitare, aşa este, 

foarte multe străzi care fuseseră propuse pentru a fi asfaltate, doar covorul 

asfaltic, nu îndeplineau condiţiile, la vremea respectivă  comisia tehnică din 

cadrul Primăriei, din care şi eu am făcut parte în calitate de preşedinte, dar şi 

doamna director economic sau alţi directori ai societăţilor comerciale, inclusiv 

Aquaserv, de fiecare dată am menţionat în procesele-verbale respective că nu 

îndeplinesc condiţiile pentru a fi asfaltate, dar mă rog, aşa a fost regimul 

anterior. 

Iar în ceea ce priveşte proiectul pe fonduri europene pe mobilitate 

urbană, îmi amintesc că totuşi str.Mahmudiei şi str.Eternităţii sunt eligibile, 

celelalte două străzi, Isaccei şi Babadag nu erau eligibile, asta dacă între timp  

s-a modificat ceva şi atunci îmi cer scuze! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu, dar fac parte din aceeaşi condiţie a întregului proiect. Dacă vreţi, 

aş putea să vă detaliez despre str.Gloriei, despre str.Griviţei ce s-a întâmplat, ce 

s-a descoperit pe str.Griviţei sau cum a fost tratată de la început, pentru că ne 

confruntăm acum cu un disconfort al cetăţenilor care locuiesc acolo şi dacă vă 

citesc istoricul, o să vedeţi o reţea subterană extraordinară a municipiului, pe 

care încercăm să o evităm în viitor, când tratând strada  de-a întregul, le putem 

face pe toate în acelaşi proiect. 

 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi numai un pic, vorbim de str.Griviţei. Să ştiţi că noi 

suntem în general de bună credinţă atunci când votăm proiectele de hotărâri, 

pentru că şi pe Griviţei dacă îmi aduc aminte, am avut studii de fezabilitate, 

cineva şi-a asumat răspunderea atunci când a venit cu acea documentaţie, a fost 

plătită documentaţia, noi am aprobat-o, era vorba de DTE şi asfalt, nu era... 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu, să vă spun – uitaţi-vă: ...Au fost întâmpinate dificultăţi în timpul 

execuţiei, care  au condus...  existenţa pe str.Dobrogeanu Gherea a unui canal 

termic dezafectat, care a fost demolat atât pe traseul reţelei de apă potabilă DN 

180, cât şi pe traseul reţelei de canalizare menajeră. Odată cu scoaterea din 

funcţiune a reţelei de apă potabilă pe str.Griviţei, s-a constatat că locatarii din 

str.Muzelor au rămas fără apă, motiv pentru care au fost realizate succesiv 

cuplarea provizorie a reţelei noi de apă potabilă la reţeaua din str.Frumoasă, 

realizarea unei reţele de apă potabilă din căminul existent la intersecţia 

str.Constantin Dobrogeanu Gherea până pe str.Griviţei, pentru alimentarea 



 17 

abonaţilor de pe str.Muzelor şi finalizarea dezafectării cuplării în zona reţelei 

de apă potabilă de pe str.Frumoasă. 

Având în vedere faptul că artera principală de pe str.Griviţei 

alimentează un număr mare  de abonaţi, inclusiv instituţii, blocuri, societăţi 

private realizarea cuplării noii reţele de apă potabilă a putut fi executabilă abia 

în data de 8.10.2020, cu afectarea abonaţilor. 

Realizarea reţelei de canalizare menajeră a fost îngreunată de 

existenţa la momentul execuţiei în paralel a reţelei noi de apă potabilă şi a 

reţelei de apă vechi potabilă, a cărei scoatere din funcţiune s-a concretizat abia 

în 8.10.2020. 

Ca urmare a realizării lucrărilor de săpături pentru montarea 

canalizării menajere au fost identificate formaţiuni de tip cavernă între 

str.Cameliei şi str.C.A.Rosetti, datorate traseelor de telecomunicaţii, sunt 

formaţiunile care au pus în dificultate traficul pe această porţiune, cu precădere 

pe vreme nefavorabilă. 

Lucrările au fost suspendate în decembrie-martie ca urmare a vremii 

nefavorabile. 

In fine, s-au găsit acum soluţii, proiectantul a dat dispoziţie de şantier, 

care  înseamnă: decopertarea integrală a străzii, inclusiv a trotuarelor, 

realizarea reţelei de canalizare pluvială concomitent cu realizarea racordurilor 

de canalizare menajeră a abonaţilor existenţi la reţeaua nouă de canalizare, 

dezafectarea reţelei vechi de canalizare odată cu trecerea abonaţilor la reţeaua 

de canalizare; refacerea infrastructurii rutiere, inclusiv a trotuarelor pe toate 

tronsoanele – şi toate celelalte lucruri care au dus la îngreunarea acestei 

investiţii, dar cărora le-am găsit soluţii, proiectantul şi-a asumat prin dispoziţie 

de şantier şi avem un termen final asumat de la începutul proiectului, în acest 

an trebuie să se termine lucrarea. 

Domnul consilier Motoc Octavian 

O întrebare pentru consultant: dacă anul acesta plafonul cu garanţii de 

stat pentru acoperirea solicitării de credite pentru administraţiile publice s-a 

terminat încă din aprilie, aşa cum spuneaţi, avem oarecare garanţii că anul 

viitor vom încăpea în această anvelopă pentru împrumutul pe care îl solicităm? 

Domnul Miron Valentin – consultant financiar 

Garanţii da, sunt, pentru că toată procedura de selectare a băncii, deci 

se va face licitaţie pentru a se determina preţul cel mai scăzut, la care băncile 

participă, precum şi ulterior procedurile de atribuire a contractului, teoretic se 

pot închide în mai puţin de trei luni. 

Asta înseamnă că putem să depunem dosarul pentru avizarea la 

Ministerul de Finanţe, să zicem în septembrie, ceea ce ne oferă oarece garanţie, 

pentru că acolo primul venit e primul servit. Deci ne oferă o garanţie să 

prindem plafon anul viitor. 
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Mai există oricum suplimentar faţă de aceasta şi un plan B, în cazul în 

care până la momentul septembrie, pentru că mai sunt atâtea sectoare şi atâtea 

alte autorităţi locale care depun dosare la Ministerul de Finanţe, de obicei 

undeva prin iunie se face o reevaluare de către Ministerul de Finanţe şi toate 

unităţile administrativ-teritoriale, toate primăriile şi consiliile judeţene sunt 

obligate să informeze cât au utilizat. Dacă nu au utilizat, Ministerul de Finanţe 

ia ce nu au utilizat şi dă la cei care sunt pe listă. Deci există după părerea mea 

o certitudine de 90% că se va prinde plafon. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Mulţumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mulţumim pentru 

prezenţă, cred că putem trece la vot. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, aş vrea să fac o declaraţie înainte de votul pe care 

îl vom da. 

Aşa cum bine ştiţi, în comisiile de specialitate ale Consiliului Local, 

grupul PSD s-a abţinut de la vot şi aş vrea să şi motivez lucrul acesta. 

 În primul rând, considerăm că ar fi trebuit să fie consultată şi 

populaţia oraşului în acest sens pentru acest credit, mai cu seamă că începând 

din martie 2020, cel puţin în declaraţiile politice s-a arătat cu degetul pentru 

fosta administraţie că nu au fost în stare să acceseze fonduri europene, în 

special pentru asfaltarea străzilor. 

 Constatăm că nici anterior şi nici în viitor nu există identificate astfel 

de fonduri europene pentru asfaltarea străzilor. 

 Totodată, considerăm că aceste lucruri ar fi trebuit să fie spuse aşa 

cum sunt în realitate, pentru că refuz să cred că cei care au făcut astfel de  

 

 

 

aprecieri nu ştiau la momentul respectiv că nu există fonduri europene pentru 

asfaltarea străzilor.  

De aceea noi nu vom vota acest proiect, ne vom abţine de la vot, cu 

precizarea că desigur şi noi dorim o dezvoltare a oraşului, ne-o dorim cu toţii, 

oraşul a fost adormit 16 ani, din păcate mulţi dintre cei prezenţi în sală au 

susţinut  vechiul mandat, inclusiv eu am fost în execuţia vechiului mandat, dar 

ne dorim tot aşa, o dezvoltare bazată pe fonduri nerambursabile şi nu din 

credite. 

Din acest motiv, noi ne vom abţine de la vot. Vă mulţumesc! 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Deci grupul PSD se abţine. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 13 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat. 
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Situaţia votului: 

 

N

R.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 

1

0. 

MOCANU LAURENŢIU       Pentru 

1

1. 

MOTOC OCTAVIAN      Pentru 

1

2. 

PAVEL VIORICA       Pentru 

    

13. 

SELA GEORGIAN       Abţinere 

1

4. 

SIMION DRAGOŞ       Pentru 

1

5. 

SUHOV ANCA      Abţinere 

1

6. 

ŞACU STERE       Pentru 

1

7. 

ŞINGHI GEORGE       Pentru 

1

8. 

URSE LILIANA       Pentru 

1 VIZAUER LAVINIA      Abţinere 
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9. 

 

Doamna consilier Mergeani Ana – Elena – preşedintă de şedinţă 

Vă rog, domnul primar! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

În cele două exerciţii financiare europene pe care România le-a 

traversat, municipiul Tulcea a avut nenumărate şanse de a accesa fonduri 

pentru asfaltarea străzilor, cu tot ceea ce prinde strada în sine. De la alimentări 

cu apă şi canalizare, canalizaţie şi până la regenerare urbană. 

 Mai mult decât atât, municipiul Tulcea a avut şansa de a fi parte din 

ITI Delta Dunării şi a avut un plus de posibile finanţări de fonduri dar pe care 

nu le-a putut asimila,în primul rând pentru că nu le-a cerut. 

Neexistând cerere de finanţare, nici bani nu au venit la Primăria 

Municipiului  Tulcea. 

 Am mai spus şi o să mai zic de fiecare dată, pentru că este un lucru  

care poate fi oricând verificat, chiar dacă este blamat şi negat de foarte mulţi 

oameni care nu fac altceva decât să încerce o injectare a tulcenilor cu false 

lucruri, am lăsat la Primăria comunei Luncaviţa 12 milioane de euro în execuţie 

din fonduri europene şi am găsit la Primăria municipiului Tulcea 200.000 de 

euro. Ori toate aceste realităţi pot fi verificate.  

Nu s-au depus de către vechiul executiv  proiecte! 

La momentul actual suntem într-o etapă între fonduri europene. Vor 

mai exista astfel de fonduri, atât pentru asfaltări, cât şi pentru regenerare 

urbană, pentru care probabil cererile de finanţare vor fi depuse peste 2-3 ani.  

Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care este un program 

de care auzim tot timpul, nu ştiu câţi dintre noi am citit variantele dinainte sau 

varianta care ne rugăm acum să fie în final depusă la comisia europeană. 

Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este un program 

generat de pandemie, el îşi transmite banii pentru anularea unor efecte 

pandemice sau pentru prevenţia unor astfel de boli sau repercusiunile care vin 

din cauza acestor boli, nu are legătură cu arterele României, cu arterele 

municipiilor, oraşelor şi comunelor. 

 Nu sunt bani pe Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru 

asfaltări. Oraşul în schimb are nevoi extraordinar de mari de asfaltări. 

Prin Programul Naţional de infrastructură mare şi alte programe 

transfrontaliere care vor fi la un moment dat în viitor din exerciţiul actual, care 

nu a început, noi încă derulăm investiţii din programul de finanţare care s-a 

încheiat în 2020. Incă nu s-au terminat, de abia susţinem licitaţii în multe locuri 

din banii exerciţiului financiar trecut. 

Ori în această etapă suntem acum. O etapă în care deschidem credite 

fără să mărim taxe pentru a rezolva problema fundamentală pe care o are 

cetăţeanul tulcean.  
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Şi cred că numărul cererilor de finanţare pe care le va avea municipiul 

Tulcea din acest exerciţiu financiar, când va începe el, va fi de cel puţin 10-20 

de ori mai mare decât tot ce s-a depus până acum în toată istoria municipiului 

până în prezent pe fonduri europene. Mulţumesc! 

 

 

Doamna consilier Mergeani Ana – Elena – preşedintă de şedinţă 

Mulţumim, domnule primar! 

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 96 din 

30.04.2020 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție privind proiectul „Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic 

Grigore Moisil” și a indicatorilor tehnico-economici. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şacu Stere 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Haliţ Tatiana 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 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 – preşedintă de şedinţă 

Punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind atribuirea în 

administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului 

de investiţii «ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE AGREMENT ŞI 

RECREERE ÎN PARCUL ŞI LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA 

PRIN MĂSURI DE PROTEJARE A MEDIULUI PENTRU COMUNITĂȚI DIN 

ZONA FLAG DELTA DUNĂRII». 

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  

Dacă sunt discuții pe acest subiect? 

Doamna consilier Suhov Anca 

Aş vrea să mă asigur că există un proces-verbal de recepţie şi că nu au 

existat la comisie discuţii, nu avem la documentaţie procesul-verbal de recepţie. 

Domnul viceprimar Şinghi George 

Există procesul-verbal de recepţie, s-a efectuat... 

Doamna consilier Suhov Anca 

Ar fi fost bine să existe la mapă, aşa cum era obiceiul la un moment 

dat! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Imi cer scuze pentru această greşeală, pentru că trebuia anexat 

procesul-verbal  la acest proiect, vreau să vă mai spun ca practică până acum 

în legătură cu DIAP-ul şi cu administrarea acestor bunuri: greşit până acum s-a 

realizat recepţia şi transferul la DIAP. 

 S-a uitat întotdeauna că în toată perioada aceasta de garanţie a 

lucrărilor până la recepţia finală, pentru că noi vorbim acum de recepţia la 

terminarea lucrărilor, nu şi-au încheiat misiunea cei care au coordonat 

proiectul, programul respectiv, în cazul de faţă Direcţia, Compartimentul 

Management Proiecte Europene, în alte cazuri Direcţia de Investiţii. 

 Ori toată această perioadă cât timp el va exista până la procesul-

verbal de recepţie finală, concomitent, atât DIAP-ul, cât şi structura care l-a 

urmărit în timpul execuţiei răspund de investiţii. Unul răspunde de întreţinerea 

şi supravegherea lui, altul răspunde de garanţia lui, de deficienţele care pot 

apărea în toată această perioadă. 

Din lipsa aceasta de comuniune între DIAP - noi privim în general 

lucrurile ca şi cum am creat nişte entităţi care nu au treabă cu Primăria sau cu 

aparatul de specialitate! Toate aceste structuri pe care le-a înfiinţat Consiliul 

Local sunt structurile care fac parte din aparatul întreg administrativ, nu este 

DIAP-ul sau altă structură cu personalitate juridică independentă de acum 

înainte, ele lucrează în numele autorităţii locale, autorităţii executive! 

In momentul în care venea blocul 5 şi cerea racord la gaz metan, în loc 

să ne gândim că odată ce am racordat acel bloc am rezolvat problema unui bloc 

întreg, noi spuneam aşa: nu putem să vă dăm aviz, pentru că se află în garanţie! 

Şi s-a creat aici în oraş nu o cutumă, aşa, o tradiţie: se află în garanţie 5 ani! 

Numai în Tulcea există aşa ceva! Nu s-au creat soluţiile pentru a 

rezolva utilitatea respectivă, pentru că utilitatea publică nu este un lucru minor, 

este un lucru care ţine de condiţiile de bază pentru a trăi! Deci inexistenţa unei 

utilităţi publice este situaţie de urgenţă!  
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Ori situaţiile de urgenţă sunt tratate în mod diferit de către legiuitor, 

de aceea există un Comitet Local pentru Situaţii de Urgenţă, de aceea au 

prioritate indiferent ce structuri creăm sau ce evenimente apar. Şi atunci Tulcea 

Gaz a pus pe bloc şi a zis: nu putem să tragem gaz, pentru că DIAP-ul se opune! 

Bineînţeles că oamenii au zis că primarul se opune, Consiliul Local se opune, 

dar nimeni nu a spus: dar nu există soluţii pentru acest lucru? Ba există, 

indiferent că este program din fonduri locale, indiferent că este program din 

fonduri europene. 

La programele care sunt din fonduri locale, care nu sunt europene, în 

momentul în care se dă avizul pentru traversarea unui asfalt proaspăt 

recepţionat se transferă mai multe obligaţii celor care execută lucrarea în sine 

de la Tulcea Gaz. Dar niciodată nu a fost urmărită de către serviciile Primăriei 

acea lucrare, de aceea ne uităm şi vedem că sunt şanţuri ş.a.m.d. 

Primăria are aceeaşi responsabilitate, Serviciul de Urbanism sau de 

Investiţii, sau DIAP-ul – la fel, trebuie tot timpul să urmărească lucrarea de 

traversare a celor de la Aquaserv, a celor de la Tulcea Gaz, a celor de la ENEL, 

a tuturor celor care înţeapă asfaltul. 

Ori în momentul în care este un lucru în garanţie, se face o notificare 

către investiţii, se stabileşte ca acel operator care trage utilitatea va executa 

detaliile tehnice din cadrul proiectului care tocmai a fost încheiat, este exonerat 

de partea pe unde trece conducta respectivă cel care are procent din garanţie,  

realizatorul lucrării respective şi cade în sarcina celui care a făcut utilitatea. Şi 

în felul acesta am fi avut de mai mulţi ani nişte utilităţi trase prin oraş, 

terminam cu toate aceste tăieturi şi rezolvam proiecte mari de infrastructură. 

Acum, Urbanismul pregăteşte un regulament care să ţină cont de toate 

aceste lucruri, ne vom consulta şi cu oamenii de specialitate, pentru că nu ne 

mai dorim ca în viitor, când dăm avizul pentru o traversare sau pentru o tăiere 

pe lungimea unui sens pentru nu ştiu ce utilitate doreşte cineva, să rămânem la 

acel metru liniar pe o distanţă, în aşa fel încât indiferent cât am pune noi acolo 

terasament şi asfalt el să se lase. Marea majoritate a oraşelor au rezolvat 

această problemă obligând operatorii care fac astfel de intervenţii, să facă tot 

sensul, pe toată lăţimea lui. Dacă face o subtraversare, să facă cel puţin minim 

o lăţime de sens. In felul acesta suprafaţa afectată este mult mai mare, iar 

lăsătura aceea nu va mai exista. Ea poate să existe, dar va fi aproape 

insesizabilă când distanţa este mai mare. 

Dar noi ne oprim şi atât, zicem: nu dăm avizul! Fără să ne gândim, 

fără să colaborăm toţi, cu DIAP-ul, cu toţi cei care sunt în cadrul Primăriei, 

sunt servicii şi servicii, dacă nu faceţi comunicarea nu ajungem la performanţă, 

nu ajungem la rezolvarea problemelor! 

Şi transmit pe această cale celor care au în aşteptare atâtea cereri, că 

voi da curs la ele şi le voi da aviz favorabil. Iar Tulcea Gaz poate să găsească 

după aceea alte motive, dar nu că Primăria nu a fost de acord! 
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Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, doamna preşedintă, o mică completare! 

Sunt de acord cu ce a spus domnul primar, dar să ştiţi, domnul primar, 

că autorii morali ai sintagmei „Nu se poate” sunt încă în Primărie şi mă refer 

aici la Serviciul de Gospodărie Municipală, ei au fost autorii acelor „Nu se 

poate”, „Nu tăiem”, „Nu întindem”, „Nu intervenim”, DIAP-ul cumva a 

executat punctul de vedere al Gospodăriei Municipale.  

Domnul primar Ilie Ştefan 

Vina este colectivă, doamnă! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Categoric! Eu sper că aceştia şi-au modificat atitudinea! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Trebuie să şi-o modifice! Mulţumesc! 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Mulţumim şi noi! 

Votul pentru acest proiect de hotărâre, vă rog! 

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 – preşedintă de şedinţă 

Punctul 5 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 174/25.05.2018 privind 

pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei pentru 

asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice vii, cu 

modificările ulterioare. 

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 Şinghi 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 subiect? 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Dacă îmi permiteţi, am lecturat referatele întocmite de DIAP, dar şi de 

Direcţia de Poliţie Locală şi de Societatea Comercială de Servicii Publice, cred 

că şi dumneavoastră aţi văzut că la finalul referatului toată lumea spune că este 

de preferat să nu se desfăşoare activitatea de pescuit sportiv, pentru că se 

creează deşeuri foarte multe, pentru că nu sunt respectate condiţiile prevăzute 

în regulament, dar totodată se scrie şi faptul că nu s-au înregistrat evenimente. 
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Acum, în legătură cu desfăşurarea acestei activităţi, cred că Poliţia 

Locală ar trebui să intensifice verificările în zona respectivă, pe de altă parte, 

din câte ştiu eu, DIAP-ul are două puncte de pază la Lacul Ciuperca şi cred că 

pot fi prevenite astfel de situaţii care să nu respecte regulamentul. 

Dacă îmi permiteţi, am o întrebare pentru domnul director Vasilescu, 

taxa a rămas de? 

Domnul Vasilescu Bogdan – director adjunct DIAP 

Aceeaşi taxă, 10 lei pentru toată lumea şi 5 lei pentru pensionari. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Şi următoarea întrebare este dacă există posibilitatea să se achite şi 

on-line sau care este modalitatea de achitare, pentru că în anii anteriori să ştiţi 

că şi din acest motiv s-a încasat foarte puţin, că am văzut în raport, în ceilalţi 

ani s-a încasat puţin tocmai pentru că nu s-a dus nimeni nici să încaseze şi nici 

nu exista posibilitatea aceasta, eventual de achitare on-line. 

Domnul Vasilescu Bogdan – director adjunct DIAP 

Vor fi prezenţi lucrătorii DIAP, care să încaseze de la primele ore şi 

vor sta pe parcursul zilei, să vadă ce pescari mai vin. Şi se poate face şi plata 

on-line. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Trebuie să-l faceţi public prin mijloace pe reţele, dar şi prin ziarele 

locale şi presa scrisă, pentru ca oamenii să ştie. 

Iar Poliţia Locală să stea foarte mult în această perioadă şi dacă ar fi 

după mine, doamnă, să ştiţi că aş găsi o soluţie în care doar pescarii adevăraţi 

să poată veni acolo.  

Ştiţi că cel mai mare disconfort este ca atunci când alergi pe acolo să 

treci pe lângă cineva care ascultă muzica la maxim şi îţi dă cu undiţa în cap! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Să ştiţi, domnul primar, că Poliţia Locală în referatul lor menţiona 

faptul că poate ar trebui să construim pe viitor nişte module separate pe lac, 

lucrul acesta s-a mai făcut şi în anii anteriori şi atunci sigur că cei care fac 

activităţi sportive nu pot fi deranjaţi de această activitate. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Este într-adevăr una dintre soluţii, poate la anul în bugetul de investiţii 

vom trece ca în partea care este în faţa bazinului de înot să se realizeze o 

investiţie de consolidare, pentru că toată această zonă de vreo 300 m şi ceva se 

scufundă anual, din ce spun cei care gestionează zona acolo, câţiva centimetri 

pe an, se vede clar că terenul s-a lăsat, noi o să avem o problemă legată de apa 

de la Ciuperca, pentru că refacerea falezei va presupune în perioada următoare 

pentru o perioadă de cel puţin o lună deconectarea conductelor care 

alimentează lacul din Dunăre, va trebui să acumulăm mai multă apă, dar 

acumulând mai multă apă, ca să facem faţă soarelui şi evaporării apei în zona 

respectivă, ni s-a promis că în maximum o lună, o lună şi jumătate va dura şi 
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apoi cei care investesc în faleză ne vor reconecta, trebuie neapărat făcută 

consolidarea malului, ridicarea lui şi acele pontoane ar fi ideale pentru pescari. 

Dar până atunci, Poliţia Locală şi lucrătorii DIAP trebuie să fie acolo 

şi să încaseze, pentru că am văzut în statistica dumneavoastră că în primul an 

au avut nişte venituri extraordinar de mari, iar apoi de la an la an au fost din ce 

în ce mai mici. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Atenţie la numărul de lansete, e şi asta  o problemă! 

Domnul Vasilescu Bogdan – director adjunct DIAP 

Pescarii vor avea voie să pescuiască cu o singură undiţă, cu cel mult 

două cârlige şi captura maximă 3  kg pe zi care poate fi reţinută. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Proiectul de hotărâre se referă atât la pescuitul în sine, cât şi la 

asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice vii.  

Am o întrebare: ce bani s-au băgat în acest lac, mă refer la populare, 

la hrănire.  

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu ştiu să vă răspund. La anul, domnul consilier, pe lângă investiţiile 

despre care vă spuneam, trebuie şi să scoatem toată apa din lac, ceea ce vă pot 

spune sigur este că o dată la 10 ani, asta spun cei de la Apele Române şi văzând 

şi nişte documente de când a fost făcut lacul, pe fondul de mediu o dată la 10 

ani este indicat să se scoată apa pentru că algele şi toate acele buruieni cresc şi 

afectează apa în sine, populaţia de peşti. 

La momentul când a fost perioada de reproducere am fost sfătuit să nu 

scoatem cât putem noi de pe mal algele, pentru că depun  ouă peştii. Cert este 

că la anul trebuie scoasă toată apa, curăţat tot şi pus din nou! 

Domnul consilier Marin Cezar 

Adică e păcat, poate ar trebui să majorăm taxa. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Sau am putea să scoatem peştele şi să-l dăm caselor de copii, de 

exemplu. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Orice putem face, dar totuşi trebuie să avem specii de peşte în lac, 

pentru că se mănâncă între ei peştii... 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

A fost populat în 2017 de către domnul primar Hogea, prin grija unor 

investitori. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

De fiecare dată există foarte multe cazuri şi aici o să întâmpinaţi tot 

felul de probleme şi de aceea trebuie să facem un efort peste o lună de zile, 

pentru că mai mulţi sunt cei care dăunează decât aceşti pescari iubitori de 

pescuit şi cei care sunt pescari la un moment dat nu se mai duc acolo, când văd 
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că sunt asaltaţi de alţii care strâng şi peştele cel mic, aruncă şi cu plasă sau fac 

alte activităţi. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena 

Mulţumim tuturor pentru intervenţie, cred că putem trece la vot. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

A lipsit de la vot doamna consilier Vizauer Lavinia. 

Doamna consilier Mergeani Ana – Elena – preşedintă de şedinţă 

Vă mulţumesc tuturor pentru prezenţă, aceasta a fost şedinţa, o zi bună 

tuturor! 
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