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                    ROMÂNIA - JUDEŢUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 

 

 

 

 

 

                                         PROCES-VERBAL 

  

Incheiat astăzi, 29 iulie 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. 809/22 iulie 2021 şi adusă la 

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

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

funcţie). 

Lipseşte doamna consilier Haliţ Tatiana. 

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.  

Preşedintă de şedinţă este în continuare doamna consilier Mergeani Ana 

Elena. 
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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 cuprinde 28 de puncte. 

Dacă sunt comentarii cu privire la ordinea de zi.  

Nu sunt. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi.  

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

- Ordinea de zi supusă aprobării este următoarea: 

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

al Municipiului Tulcea din data de 30 iunie 2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 

bugetului local pe trimestrul I al anului 2021. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

3. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate de 

persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

4. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de 

debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea 

societăţilor radiate din evidenţa fiscală. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Clubul 

Sportiv Municipal Danubiu Tulcea în vederea realizării proiectului “Susținerea 

performanței în boxul feminin  tulcean 2021”. 

- 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 

societatea Art Focus Internațional S.R.L. în vederea producției unui film 

publicitar de scurt metraj de promovare a Municipiului Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu 

Institutul de Cercetări  

Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea în vederea organizării Târgului de creații 

de autor „Iarmaroc Design Fair”. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4, 5. 
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8. Proiect de hotărâre pentru pentru aprobarea Ghidului Solicitantului 

privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 

Municipiului Tulcea pentru activități nonprofit de interes local. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

bunului imobil Parcare publică - str.  Piața Independenței nr. 1- Casa 

Sindicatelor, înregistrată la poziția 1096 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 4671 mp la 4541 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea poziției 679 

din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 

privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea unității de învățământ Liceul de 

artă ”George Georgescu”, str. Babadag nr. 138, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției 682 

din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 

privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea unității de învățământ Școala 

Gimnazială Ion Luca Caragiale, str. I.L. Caragiale nr. 20, conform măsurătorilor 

topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției 686 

din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 

privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea Grădiniței cu program 

prelungit ”Dumbrava Minunată”, str. Libertății nr. 76, conform măsurătorilor 

topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

13. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă 

str. Mahmudiei F.N., înregistrată la poziția 955 din Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului privat al municipiului Tulcea, actualizat prin Hotǎrârea 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/25.02.2021, conform 
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măsurătorilor topo cadastrale, de la 1879,50 mp la 2055 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

14. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței bunului imobil 

Teren str. Spitalului (Secția de Întreținere și Administrare Patrimoniu - S.I.D.P.), 

înregistrată la poziția 793 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 19787 mp la suprafață totală măsurată a imobilului de 18759 mp, din care 

suprafață construită de 1091 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

15. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafețelor de teren 

aferente unor străzi aparținând domeniul public al municipiului Tulcea, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a terenului în suprafată de 121,00 mp, situat în municipiul 

Tulcea, str. Bacului FN, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea 

înscrierii în cartea funciară. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

17. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al 

municipiului Tulcea, a imobilului situat în municipiul Tulcea, str. 14 Noiembrie 

nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista Monumentelor istorice sub cod TL II 

m B 05965, identificat cu numărul cadastral 2234, cartea funciară nr. 30728, 

format din teren în suprafață de 872,00 mp și construcție în suprafață de 729,00 

mp, identificată cu numărul cadastral 2234-C1, având destinația de sediu 

administrativ S+P+1 și darea acestuia în administrarea Direcției Întreținere și 

Administrare Patrimoniu. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

18. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

Municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 5,5 mp, situat în Tulcea, str. 

Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. C, parter şi concesionarea prin încredinţare directă a 

terenului în suprafaţă de 5,5 mp, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. C, 

parter în favoarea doamnei Ene Frosina. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru 

terenul în suprafaţǎ de 2270 mp, aparţinând domeniului privat al municipiul 

Tulcea, str. Orizontului nr. 200 şi constituirea dreptului de superficie, cu titlu 

oneros asupra acestui teren către societatea KLINGON DINAMIC S.R.L. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

20. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a 

terenului de sport în suprafață de 800,00 mp, aparținând domeniului public al 

Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada 1848 nr. 7, aflat în administrarea 

Liceului Teoretic “Grigore Moisil”, în vederea amenajării unui teren sintetic de 

sport. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 145/27.05.2021 privind inventarierea în domeniul 

public al municipiului Tulcea a terenului aferent Drumului DR 328 în suprafaţă 

de 1580 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, conform măsurătorilor topo 

cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară și atribuirea denumirii 

”strada Podului” Drumului DR 328. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

desfăşurarea activităţilor de “Picnic“ din cadrul zonei “Parc Lac Ciuperca” din 

Municipiul Tulcea. 

- inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea 

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

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și 

înfrumusețarea Municipiului Tulcea. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

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

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciilor publice de transport 

local de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 205/27.09.2019. 

- inițiator Simion DRAGOȘ, Consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 1, 3, 5. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă 

în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport 

Public S.A. Tulcea nr. 34606/01.11.2019, prin act adițional. 
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- inițiator Simion DRAGOȘ, Consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 1, 3, 5. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului 

de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din 

Municipiului Tulcea cu nr. 23515/24.08.2006, încheiat între Municipiul Tulcea și 

societatea Flash Lighting Services S.A. prin Act adițional. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 1, 3, 5. 

27. Proiect de hotărâre privind instituirea unei retrageri minime 

obligatorii de 23,50 metri a construcțiilor noi față de axul actual al străzii 

Barajului. 

- inițiator George ȘINGHI, Consilier local 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 2, 5. 

28. 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 30 iunie 2021. 

Sunt discuţii? 

Dacă nu sunt, supun la vot procesul-verbal. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 20 voturi „pentru” procesul-verbal a fost aprobat. 

Doamna consilier Mergeani Ana – Elena – preşedintă de şedinţă 

Punctul nr.2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2021. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Simion Dragoş 

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. 
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Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale 

datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Simion Dragoş 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 4 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind anularea 

obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul 

Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Simion Dragoş 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

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 5, Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu 

Clubul Sportiv Municipal Danubiu Tulcea în vederea realizării proiectului 

“Susținerea performanței în boxul feminin  tulcean 2021”. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 
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Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Simion Dragoş 

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? 

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 nr.6, Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea 

cu societatea Art Focus Internațional S.R.L. în vederea producției unui film 

publicitar de scurt metraj de promovare a Municipiului Tulcea. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Simion Dragoş 

Comisia nr.3 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Pavel Viorica 

Comisia nr.4 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil, cu  un amendament. La art.4.2, proiectul 

urmează a se dona cu drept de folosinţă gratuită. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

De fapt este introducerea unui nou punct, 4.2.4, e vorba de cedarea cu 

titlu gratuit a produsului final şi acordarea dreptului UAT de a utiliza şi distribui 

prin orice mijloace media şi social media a filmului produs, în baza prezentului 

acord de parteneriat. Este important să ne acoperim pe partea drepturilor de 

autor şi de a putea utiliza acest film. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Aş dori să vă spun şi eu câteva cuvinte. In urma unor discuţii şi a unor 

analize pe care le-am avut cu diferiţi profesionişti în domeniu, am efectuat mai 

multe întâlniri şi am purtat discuţii cu unul dintre regizorii foarte cunoscuţi în 

astfel de activităţi, realizări de filme pentru promovare, cu care vom facem un 

acord care nu ne grevează bugetul sub nicio formă, doar suntem parteneri unde 
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vom pune la dispoziţie diferite spaţii, diferite locuri unde va filma, scopul acestui 

film va fi de promovare şi ni-l acordă bineînţeles gratuit, pentru a-l utiliza. 

Aş vrea să vă dau un scurt exemplu de câteva secunde, este cel care a 

făcut clipul de promovare a Campionatului European care tocmai s-a încheiat la 

Bucureşti şi vă rog să-l puneţi pe ecran. 

Deci despre aceasta este vorba, despre o colaborare cu un specialist 

care face într-un fel un serviciu municipiului, pentru că nu solicită costuri. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Mulţumim! 

Dacă sunt discuții pe acest subiect? 

Dacă nu sunt, supunem la vot amendamentul. 

In unanimitate (cu 20 voturi „pentru” a fost aprobat amendamentul. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa. 

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 7 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind asocierea 

Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” 

Tulcea în vederea organizării Târgului de creații de autor „Iarmaroc Design 

Fair”. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Simion Dragoş 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 8 Proiect de hotărâre pentru pentru aprobarea Ghidului 

Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul 

local al Municipiului Tulcea pentru activități nonprofit de interes local. 
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Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 3, 4 şi 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Simion Dragoş 

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 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 9. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren 

aferentă bunului imobil Parcare publică - str.  Piața Independenței nr. 1- Casa 

Sindicatelor, înregistrată la poziția 1096 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 4671 mp la 4541 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier 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 10, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

poziției 679 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin 
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domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea unității de 

învățământ Liceul de artă ”George Georgescu”, str. Babadag nr. 138, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier 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 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 11, Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

poziției 682 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea unității de 

învățământ Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale, str. I.L. Caragiale nr. 20, 

conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier 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 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 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 

poziției 686 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
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59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea Grădiniței 

cu program prelungit ”Dumbrava Minunată”, str. Libertății nr. 76, conform 

măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier 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 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. 

Lipseşte de la vot doamna consilier Luca Andaluzia 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

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

teren aferentă str. Mahmudiei F.N., înregistrată la poziția 955 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 1879,50 mp la 2055 mp, în vederea înscrierii 

în cartea funciară. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier 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 pe acest proiect? 

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. 
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Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul nr.14. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței 

bunului imobil Teren str. Spitalului (Secția de Întreținere și Administrare 

Patrimoniu - S.I.D.P.), înregistrată la poziția 793 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 19787 mp la suprafață totală măsurată a 

imobilului de 18759 mp, din care suprafață construită de 1091 mp, în vederea 

înscrierii în cartea funciară. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier 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 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 nr.15, Proiect de hotărâre privind modificarea suprafețelor de 

teren aferente unor străzi aparținând domeniul public al municipiului Tulcea, 

conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier 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 pe acest subiect? 

Doamna consilier Suhov Anca 

Au fost nişte discuţii în comisie în ceea ce priveşte unele completări care 

trebuie aduse schiţei cadastrale. Am vorbit cu serviciul de specialitate, aceste 



14 

 

completări se vor face până la momentul semnării schiţei ca anexă la Hotărârea 

Consiliului Local. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Adică votăm cu rezerva aceasta. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Am înţeles! 

Dacă nu mai sunt discuţii, 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 16. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat 

al municipiului Tulcea a terenului în suprafată de 121,00 mp, situat în municipiul 

Tulcea, str. Bacului FN, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea 

înscrierii în cartea funciară. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier 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 17, Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public 

al municipiului Tulcea, a imobilului situat în municipiul Tulcea, str. 14 Noiembrie 

nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista Monumentelor istorice sub cod TL II 

m B 05965, identificat cu numărul cadastral 2234, cartea funciară nr. 30728, 

format din teren în suprafață de 872,00 mp și construcție în suprafață de 729,00 

mp, identificată cu numărul cadastral 2234-C1, având destinația de sediu 

administrativ S+P+1 și darea acestuia în administrarea Direcției Întreținere și 

Administrare Patrimoniu. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1şi 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 
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Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

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 18, Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat 

al Municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 5,5 mp, situat în Tulcea, str. 

Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. C, parter şi concesionarea prin încredinţare directă a 

terenului în suprafaţă de 5,5 mp, situat în Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. P21, sc. C, 

parter în favoarea doamnei Ene Frosina. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuții pe acest proiect de hotărâre? 

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 Luca Andaluzia 

 Imi cer scuze că nu am fost pe fază la punctul 17, dacă îmi permiteţi! 

Am discutat şi în comisie, am vrea să ştim care va fi destinaţia acestui 

sediu, cum poate ne puteţi spune şi ce se întâmplă cu sediul pe care l-am preluat 

de la DAPS, tot pe str.14 Noiembrie. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

O să vă răspund eu! 

 In primul rând aceste sedii fiind monumente istorice, trebuie să fie 

reabilitate din punct de vedere a tot ceea ce înseamnă reabilitarea unui 

monument istoric. 

Până la momentul în care vom obţine o finanţare europeană, pentru că  

din resurse proprii nu ne putem permite să facem astfel de investiţii, iar pe 
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programe naţionale de infrastructură mare  încă nu există linii de finanţare, nici 

măcar nu a fost aprobat Programul naţional de rezilienţă şi redresare, ne putem 

gîndi că în momentul în care Primăria va intra în execuţie pentru reparaţii, în 

funcţie de modul în care vom stabili cum vor fi realizaţi paşii, în ce etapă se vor 

executa lucrările pentru repararea Primăriei, o parte din compartimente care au, 

să spunem,  mai puţină treabă cu publicul, dar îşi pot desfăşura activitatea acolo 

în aşa fel încât să nu contribuim la distrugerea efectivă a unor lucruri acolo, să le 

transferăm cât timp au loc aceste lucrări. 

 De asemenea, lucrăm la studii pentru a prinde finanţări europene şi a le 

depune atunci când vom avea oportunitatea pentru a fi reabilitate şi a le da apoi 

altă destinaţie din punct de vedere al specificului clădirilor respective, pe care îl 

vom hotărî  împreună. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Mulţumesc frumos! 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Luăm în discuţie punctul 19, Proiect de hotărâre privind aprobarea 

raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 2270 mp, aparţinând 

domeniului privat al municipiul Tulcea, str. Orizontului nr. 200 şi constituirea 

dreptului de superficie, cu titlu oneros asupra acestui teren către societatea 

KLINGON DINAMIC S.R.L. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

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 20, Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică 

a terenului de sport în suprafață de 800,00 mp, aparținând domeniului public al 

Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada 1848 nr. 7, aflat în administrarea 

Liceului Teoretic “Grigore Moisil”, în vederea amenajării unui teren sintetic de 

sport. 

Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 
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Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

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. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Am mai avut aici o altă hotărâre preliminară cu intenţia de a face un 

teren sintetic, avem modelul Şcolii 12. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 21, Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 145/27.05.2021 privind 

inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului aferent 

Drumului DR 328 în suprafaţă de 1580 mp, situat în municipiul Tulcea, Tarla 21, 

conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară și 

atribuirea denumirii ”strada Podului” Drumului DR 328. 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 5. 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Comisia 5 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Sunt discuții pe acest proiect de hotărâre? 

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 22, Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de “Picnic“ din cadrul zonei 

“Parc Lac Ciuperca” din Municipiul Tulcea. 

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

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil, cu amendament: crearea a trei posturi 

pentru coordonarea şi întreţinerea obiectivului, conform precizărilor din 

proiectul de finanţare. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Dacă sunt discuţii pe acest amendament?  
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Domnul consilier Porneală George 

Da, eu aş vrea! 

Ştiu că trebuie să se creeze cele trei posturi datorită proiectului de 

finanţare pe fonduri europene, dar am întrebat şi în comisie şi încă nu mi s-a 

răspuns nimic, care vor fi atribuţiile celor trei persoane angajate. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Ne vor spune cei de la DIAP pentru ce sunt necesare aceste posturi. 

Domnul Vasilescu Bogdan – director interimar Direcţia de Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Pentru buna funcţionare a obiectivului respectiv, ne-am gândit la un 

administrator, o persoană care să se ocupe de instalaţiile sanitare şi un post 

pentru întreţinere, femeie de serviciu care să asigure curăţenia. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Deci administrare, salubrizare şi întreţinere. 

Rămăsese ieri în comisie să vă gândiţi care sunt cele trei posturi. 

Cine este pentru acest amendament? 

Doamna consilier Frandeş Claudia Alina 

Poate procedural al trebui să cerem amendamentele tuturor comisiilor, 

pentru că şi comisia juridică are şi să le votăm  împreună sau cum credeţi, pentru 

că şi la noi era acelaşi amendament. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Erau mai multe amendamente. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Vă propun să le discutăm pe fiecare în parte şi să le aprobăm.  

Supun la vot amendamentul privind înfiinţarea celor 3 posturi. 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 19 voturi “pentru” amendamentul a trecut. 

S-a abţinut de la vot domnul consilier Marin Cezar cu menţiunea: Mă 

abţin pentru că la  instalator nu-i văd rostul... 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Vă rog să prezentaţi şi celelalte amendamente ale comisiei juridice. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Noi am transmis propunerile de amendamente către DIAP, e vorba de 

mici precizări, să spunem, la art.1 în care am introdus: în perimetrul special 

amenajat în Lacul Ciuperca, la art.2 : Prezentul regulament are ca scop 

utilizarea în bune condiţii..., introducerea art.7, l-am modificat – Persoanele 

fizice care utilizează facilităţile de picnic vor trebui să aibă toate cele necesare 

pentru a putea prepara mâncarea în condiţii optime şi de siguranţă alimentară. Si 

cred că am mai introdus spun eu la articolul 9, după litera a 1) – sunt modificări 

foarte multe şi la partea de contravenţii: Să utilizeze zona de agrement doar în 
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scopul pentru care a fost amenajată şi să desfăşoare doar activităţile permise 

prin prezentul regulament. 

Să fie clar stipulat că doar în acest scop vor utiliza zona respectivă. 

Şi ca şi sancţiune, am mers la art.9, lit.d) la sancţiunea maximă pentru 

cei care vor utiliza în alte scopuri zona de picnic. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Mai ales că în perioada de monitorizare toate aceste lucruri asumate în 

proiect nu sunt negociate, negociabile. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Mai era o completare, la art.9 din Regulament, la lit.l) se interzice 

utilizarea de echipamente audio. Şi acestea să se regăsească la capitolul VII – 

Sancţiuni, la litera g). 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Adică mai bine să punem o muzică ambientală pentru întreaga 

infrastructură, decât să auzim acolo, ceea ce nu este imposibil... Dar dacă trecem 

toate aceste amendamente, vom avea pârghii legale pentru a interveni. 

Domnul consilier Şinghi George 

Comisia 2 – aviz favorabil şi mai are câteva amendamente, la fel la 

art.7,  pct.1,  lit.e) să se adauge o sintagmă,  de exemplu: să asigure dotarea 

zonei pentru activităţile de picnic containere destinate colectării selective a 

deşeurilor, inscripţionate corespunzător, precum şi toalete ecologice, la care să 

se adauge sintagma: amplasate conform cu documentaţia ce a stat la baza 

înfiinţării spaţiului de picnic,  conform proiectului tehnic. 

De asemenea, la capitolul IV, art.7, punctul 1, litera j) se modifică: Se 

asigură serviciul de salubritate cu verificarea în vederea ridicării deşeurilor 

colectate selectiv – se adaugă sintagma: cu sprijinul Servicii Publice S.A. 

Iar la cap.IV, art.7, punctul 1 litera l) să realizeze şi să doteze 

corespunzător pichete de stingere incendii, se adaugă sintagma: conform 

documentaţiei care a stat la baza înfiinţării spaţiului de picnic şi actualizată cu 

specificaţiile din legislaţie. 

Iar la art.25, art.9, lit.j) se modifică şi este sintagma: Să nu hrănească 

animalele sălbatice şi devine: Să nu hrănească animalele. 

Doamna consileir Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, am uitat eu, la articolul 7, alin.2, pentru că am 

văzut, DIAP-ul ca şi administrator are foarte multe obligaţii aici de amenajare şi 

am vrut să-l protejez, am trecut: în limita fondurilor alocate. Pentru că DIAP-ul 

nu poate să facă toate aceste activităţi de administrare, dacă nu are şi fonduri 

alocate. 
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Domnul Iusuf Leventh – secretarul municipiului Tulcea 

Imi cer scuze, pentru a respecta o anumită rigurozitate, haideţi să 

ascultăm amendamentele de la comisia 2, le discutăm, le votăm şi apoi ajungem 

la comisia nr.5. 

Dacă sunt discuţii pe amendamentele de la comisia 2. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Mai sunt nişte eliminări de articole în întregime: art.7, pct.1, lit.b) – să 

amenajeze zona în care se desfăşoară activitatea de picnic fără efectuarea de 

defrişări, modificări ale malurilor sau albiilor apelor... la comisie am considerat 

că este în plus, pentru că DIAP-ul nu face decât să administreze zona, nu are de 

ce să facă alte amenajări. 

Apoi lit.g) Să nu permită efectuarea de defrişări sau modificări ale 

cursului de apă pentru amenajarea zonei. Este o zonă deja antropizată, care nu 

conţine cursuri de apă, nu conţine păduri – nu-şi are rostul. 

Domnul consilier Şinghi George 

Se pare că există un curs de apă, este un izvor în acel lac. 

Doamna consileir Suhov Anca 

In vecinătate. Noi vorbim de incinta picnicului! 

De asemenea, la art.9 era vorba să eliminăm litera h) care spune aşa: 

Să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai  mică de 30 m 

faţă de cursurile de apă. Am  întrebat despre ce e vorba, mi s-a spus că e vorba 

să nu se spele pe dinţi în chiuvetele de acolo. Mi s-a părut absolut absurd! 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Ideea este că fiecare comisie a venit cu câteva completări, modificări la 

acest proiect, toate comisiile au transmis DIAP-ului aceste modificări şi rămâne 

ca ei să le centralizeze şi noi să aprobăm în forma pe care noi am discutat-o în 

comisii. 

Şi dacă îmi permiteţi, înainte de a supune la vot, în primul rând vreau să 

apreciez promptitudinea cu care am primit de data aceasta materialele pentru 

şedinţa de astăzi şi tocmai pentru a nu ne mai regăsi în astfel de situaţii să 

completăm în ziua de şedinţă de plen să venim cu modificări şi completări, acest 

proiect de hotărâre cum şi următorul şi poate şi altele vor mai fi, a fost pus în 

dezbatere publică pe site-ul Primăriei. 

Este adevărat că noi, consilierii, nu ne-am gândit să verificăm zilnic 

lucrul acesta, aşa că am aprecia dacă l-aţi face public şi pe grupul nostru, al 

consilierilor, să ne atenţionaţi: vedeţi că intră în dezbatere un proiect de hotărâre 

şi vă rog să luaţi aminte de el.  

Aşa următoarea dată nu vom mai avea scuze că nu am avut timp să-l 

răsfoim şi să-l completăm la timp, tocmai pentru a nu veni în plen  să modificăm 

şi să completăm, cum va fi şi următorul punct de pe ordinea de zi! 

 



21 

 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Prin grija Secretariatului, când vor fi puse în dezbatere publică, va fi 

trimis tuturor consilierilor un e-mail, noi le-am făcut publice prin diferite forme 

de publicitate, dar nu este deloc greu să transmitem când sunt proiecte în 

dezbatere publică linkurile lor. 

Domnul consilier Marin Cezar 

La comisia 3, noi am discutat cu executivul, e trecut un număr de telefon 

la care să te programezi. Este un număr de fix, asta înseamnă că între orele 8 şi 

16. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Domnul director a spus ieri că va pune şi un număr de mobil la 

dispoziţie. 

Domnul consilier Marin Cezar 

Ştiu, dar am vrut să-i aduc aminte! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Obligatoriu, fiecare director de deconcentrat, fiecare angajat trebuie  

să-şi afişeze şi telefonul mobil. Noi lucrăm într-o zonă publică şi avem – pornind 

de la jurământul pe care îl depun primarul şi consilierii, aparatul de specialitate, 

pentru că nu suntem ca la alte ONG-uri sau alte instituţii unde scrie pe uşă 

220944 şi nu răspunde nimeni, noi ne afişăm telefonul mobil, în aşa fel încât să 

fim găsiţi de fiecare dată. 

Domnul viceprimar Simion Dragoş 

Tot în cadrul comisiei 3, la propunerea doamnei consilier Haliţ Tatiana, 

dânsa a solicitat eliminarea art.3 alin.3, precum şi eliminarea art.4 din 

Regulament. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Puteţi să ne daţi citire articolelor? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Art.3 este cel cu programarea la numărul de telefon. 

Domnul viceprimar Simion Dragoş 

Exact, iar art.4, alin.4, programarea se poate face pe o durată de maxim 

3 ore. Durata se  calculează de la ora predării efective a foişorului. In situaţia în 

care nu există alte programări, se poate face prelungirea pentru încă o oră. 

Dânsa solicită eliminarea alin.3 şi 4. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Deci vom vota amendamentele comisiilor 1, 2 şi 5, pentru că înţeleg că 

au fost discutate în comisii şi astăzi şi au fost formulate şi în scris. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Dacă îmi permiteţi, se votează în bloc? Dacă îmi permiteţi, orice 

reglementare poate suferi modificări, viaţa evoluează. 
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V-aş sugera să votăm în bloc amendamentele, astfel încât să îi dăm 

drumul la treabă! 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Supun la vot amendamentele comisiilor nr.1, 2 şi 5. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Vă rog să-mi permiteţi, doamna preşedintă, nu suntem de acord cu 

amendamentele făcute de doamna consilier Haliţ! 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Am spus amendamentele comisiilor nr.1, 2 şi 5. 

Supun la vot amendamentele comisiilor nr.1, 2 şi 5. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 20 voturi “pentru” amendamentele au fost aprobate. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință 

Supun la vot amendamentele comisiei nr.3. Unul este cu numărul de 

telefon, unul cu programarea şi predarea. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu numărul de telefon înţeleg că s-a rezolvat, pentru că este o chestie de 

organizare internă. Nu l-aş vedea ca amendament. 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

Dacă îmi permiteţi! 

Eu am vorbit de dimineaţă cu doamna Haliţ, în comisie domnul director 

mi-a spus  că pe viitor se va face programare şi on-line, ceea ce mi se pare că 

este foarte bine şi doamna Tatiana a înţeles şi nu mai este nicio problemă.  

Dânsa mi-a spus să vă transmit, dacă s-ar putea afişa Regulamentul, să 

ştie toată lumea că nu are voie cu băuturi alcoolice, că nu are voie cu boxe... 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Domnul consilier, aceasta este treaba noastră. Se va afişa! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Prin grija DIAP-ului în zonele de acolo şi a noastră prin toate 

mijloacele media şi compartimentele- Secretariat, DAPL, prin locuri de afişare... 

Domnul consilier Porneală Sergiu Cristian 

O întrebare: eu de exemplu în comisie am înţeles că se va face paza de 

către o firmă de pază şi protecţie, doamna Haliţ a înţeles să paza va fi făcută de 

către Poliţia Locală. Cine va asigura securitatea acolo? 

Doamna consileir Vizauer Lavinia 

Este trecut în regulament: Paza se va face prin DIAP... 

Domnul Vasiliu Bogdan – director adjunct Direcţia de Intreţinere şi 

Administrare Patrimoniu 

Cu o firmă specializată. 
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Domnul primar Ilie Ştefan 

Iar Poliţia Locală va interveni în situaţiile şi competenţele pe care le 

are, conform legii. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință 

Deci amendamentele comisiei 3 se retrag. 

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate. 

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  

Inainte de proiectul nr.23, vom lua o pauză de 10 minute, este dorinţa 

mai multor consilieri, tocmai pentru a scurta discuţiile, sunt foarte multe 

amendamente şi va trebui cumva să le ordonăm. 

    - Se ia o pauză de 10 minute. 

    - Se reia şedinţa. 

 Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință 

Reluăm şedinţa! 

Suntem la punctul nr.23, Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția 

mediului, întreținerea și înfrumusețarea Municipiului Tulcea. 

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

amendamente discutate anterior. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Singhi George 

Comisia nr.2 – aviz favorabil. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dacă îmi permiteţi, o mică observaţie a fost făcută de un grup de 

consilieri din toate partidele, în ceea ce priveşte interzicerea amenajării de 

grădini de zarzavat pe domeniul public. 

Sunt interzise prin acest regulament. 

Problema s-a pus că la nivel european există o tendinţă de promovare a 

grădinilor urbane, iar permiterea amenajării de grădini de zarzavat nu e tocmai 

grozav formulată, dar să zicem,  pe domeniul public este o modalitate de a 

implica cetăţeanul şi a degreva serviciile publice de întreţinerea suprafeţelor 

verzi dintre blocuri. 

Inţelegem că Primăria încă nu este pregătită să facă şi pasul următor şi 

deocamdată îşi asumă îngrijirea întregii suprafeţe de spaţiu verde a municipiului 

Tulcea. 

Deci s-a retras această observaţie, după discuţii. 
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Domnul consilier Simion Dragoş 

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  

Au fost făcute amendamente şi discutate anterior, comunicate aparatului 

de specialitate, dacă toată lumea este lămurită cu privire la amendamente am 

putea să le votăm în bloc. 

Votul pentru amendamente, vă rog! 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

Cu 20 voturi “pentru” amendamentele au fost aprobate. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate. 

Votul vă rog! 

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 și completarea 

Regulamentului privind organizarea şi efectuarea serviciilor publice de transport 

local de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Tulcea nr. 205/27.09.2019. 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 1, 3, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Simion Dragoş 

Comisia nr.3 – 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 25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin 



25 

 

atribuire directă în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi 

societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 34606/01.11.2019, prin act adițional. 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 1, 3, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Simion Dragoş 

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 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 26, Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat 

public din Municipiului Tulcea cu nr. 23515/24.08.2006, încheiat între 

Municipiul Tulcea și societatea Flash Lighting Services S.A. prin Act adițional. 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 1, 3, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Doamna consilier Urse Liliana 

Comisia nr.1 – aviz favorabil. 

Domnul consilier Simion Dragoş 

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  

Sunt discuții? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, aş vrea să ştiu în ce stadiu este procedura la 

achiziţii. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Cine ne poate da informaţii? 
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Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al Municipiului Tulcea 

Suntem în faza în care se defineşte  caietul de sarcini şi vom starta 

procedura. După cum ştiţi, la şedinţa de Consiliu de la sfârşitul lunii aprilie s-a 

aprobat delegarea contractului serviciului de iluminat public şi în baza acelei 

hotărâri de Consiliu am purces la definirea caietului de sarcini, este destul de 

stufos şi definitivăm caietul de sarcini şi  vom da drumul la procedură.  

Această prelungire de 6 luni ştiţi că au fost minim 10 ani de contract 

2006 – 2016, apoi o prelungire de 5 ani, 2016-2021,  expiră în 24.08 anul acesta 

contractul de delegare la serviciul de iluminat şi urmează procedura de licitaţie. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Inţeleg că nu a fost începută procedura de licitaţie. La un moment dat, 

nu ştiu, cineva în comisie mi-a spus că este la evaluarea tehnică. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

La momentul actual lucrăm la caietele de sarcini, care ne dorim să fie 

mult mai bine verificate faţă de cele anterioare. 

Aş vrea să vă dau un exemplu pe care probabil unii dintre 

dumneavoastră l-aţi auzit întâmplându-se în ultima vreme în municipiu: este o 

situaţie similară cu aceste tipuri de contracte multianule, în cazul contractului de 

dezinsecţie. 

Analizând, zicem noi, cu mai multă atenţie caietul de sarcini care ne-a 

fost propus la finalul concesiunii societăţii ce a avut dezinsecţia şi o are şi acum 

prin contractul de prelungire, pentru că  trebuie să facem dezinsecţie, am 

introdus nişte reguli un pic mai restrictive,  reguli care nu au fost pe placul celor 

care au participat la licitaţie şi am fost contestaţi. Dar fiecare contestaţie făcută, 

a fost respinsă în favoarea municipalităţii. Autorităţi implicate în această 

evaluare, de la ANAF până la Comisia Naţională de Soluţionare a  Contestaţiilor 

ne-au dat nouă dreptate cu privire la legalitatea Caietului de sarcini şi a 

condiţiilor pe care le-am impus acolo, lucru care a trezit foarte multe antipatii 

faţă de cei care concurează la această licitaţie.  

Sunt două societăţi care se ceartă în fiecare zi prin faţa Primăriei aici, 

acuzând diverse lucruri, fac un teatru ieftin, noi i-am invitat de fiecare dată să le 

punem la dispoziţie documente pe care şi ei le au,  sunt publice şi pentru care nu 

vrem să greşim, în aşa fel încât la final cine va câştiga licitaţia să aibă nişte 

obligaţii faţă de municipalitate în raport cu preţul pe care noi îl dăm, pentru că 

am considerat că se putea mai mult cu banii care au fost consumaţi până acum.  

Şi am vrea ca şi la contractul pe care îl vom avea pentru întreţinerea 

iluminatului public să fim la fel de atenţi şi evaluăm cu experţi autorizaţi, 

cunoscuţi în branşa achiziţiilor publice, în aşa fel încât să nu cădem în orice 

capcană că anumite posturi din cadrul proiectului pe care îl punem la licitaţie, să 
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fie mai mari decât realitatea şi să fie unul cât mai atractiv pentru municipalitate 

şi pentru cei care vin la licitaţie. 

 Vrem să încurajăm să vină cât mai mulţi. Şi acesta este motivul pentru 

care, pe lângă faptul că ne încadrăm în acele intervale de timp, am spus să facem 

pentru 6 luni, considerând că în timp de 6 luni vom finaliza acestea – nu au 

legătură cu proiectul de iluminat din fonduri europene, care a fost adjudecat de  

aceeaşi companie, au fost cinci ofertanţi, au avut cea mai bună ofertă. 

Vrem să le impunem nişte investiţii şi nişte lucrări şi nişte condiţii, în  

aşa fel încât banii pe care îi cheltuie municipalitatea în fiecare an şi nu sunt 

puţini, să fie în folosul ei. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Domnul primar, ieri în cadrul comisiei s-a pus întrebarea dacă ajunge 

acest termen de 6 luni şi au fost anumite opinii, în sensul că s-ar putea să nu fie 

suficiente aceste 6 luni! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Şi dacă nu eram în faza finală a licitaţiei, noi tot nu puteam garanta că 

nu vor fi mai multe, dar nici nu vrem să-l facem pe o perioadă nedeterminată, 

pentru că asta ne-ar face pe noi să fim mai puţin muncitori şi ne-ar face aşa, să 

mai tărăgănăm lucrurile. 

In situaţii excepţionale, care situaţii excepţionale converg de la 

contestaţii, unde nu ai ce să faci, litigii pe care nu poţi să le eviţi dacă s-au 

întâmplat şi trebuie  să le duci conform procedurilor, atunci dacă vom ajunge din  

nou în aceeaşi situaţie, o să mai prelungim în funcţie de cât este necesar. Dar eu 

cred că dacă ne mişcăm bine şi dacă evităm contestaţii, ne încadrăm în termen. 

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Mulţumim pentru explicaţii! 

Supun la vot proiectul de hotărâre. 

Cine este pentru? 

Domnul Iusuf Leventh –  secretarul general al municipiului Tulcea 

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

Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Punctul 27, Proiect de hotărâre privind instituirea unei retrageri minime 

obligatorii de 23,50 metri a construcțiilor noi față de axul actual al străzii 

Barajului. 

Comisia de specialitate sesizată pe fond: 2, 5. 

Vă rog să prezentaţi avizele. 

Domnul consilier Şinghi 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  

Discuții pe acest subiect? 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Dacă îmi permiteţi, eu nu am avut pe cine să întreb efectiv la comisie, 

vreau să ştiu cum afectează această retragere clădirile existente. Dacă afectează 

într-un fel sau nu clădirile existente. 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Vă răspund eu: nu afectează pe nimeni această retragere, am avut 

discuţia şi în comisia în care am agreat această retragere minimă, este vorba 

doar despre proiectele şi construcţiile viitoare, indiferent că discutăm de o parte 

sau alta a str.Barajului. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Am înţeles că e vorba de toată str.Barajului. 

Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Nu este vorba despre un singur lot, ci de  toată lungimea  str.Barajului, 

şi ne creăm o  zonă de protecţie, astfel încât dacă va fi nevoie să lărgim 

str.Barajului sau să fie impuse bretele paralele de preluare a traficului, să avem  

unde să le facem. 

Doamna consilier Vizauer Lavinia 

Da, pentru că sunt nişte clădiri, mai este şi un service. 

Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Noi vorbim despre ce se întâmplă de la momentul acesta încolo. Nu 

avem cum să afectăm clădirile existente, n-o să ne apucăm să demolăm clădiri! 

 Doamna consilier Anca Suhov chiar a fost la discuţia despre care v-am 

spus. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Distanţa de 23,5 m a rezultat din  discuţiile purtate în şedinţa de comisie 

tehnică de urbanism, unde s-au avut în vedere atât clădirile existente în teren, cât 

şi documentaţiile de urbanism şi autorizaţiile emise în toată str.Barajului, într-

adevăr apare problema oarecum în zona Convenabilului, dar cam asta este tot 

ceea ce s-ar putea afecta vreodată. 

Această problemă de stabilire a unei retrageri minime obligatorii a 

apărut urmare a depunerii mai multor documentaţii pentru aviz de oportunitate 

pe terenurile încă virane de pe str.Barajului, pentru cartiere de blocuri de 

locuinţe. Vorbim de nişte mii de apartamente şi atunci este clar că dacă 

funcţiunea zonei se va schimba şi nu vom mai avea doar hale de prestări servicii 

cum este acum, str.Barajului se va bloca cel puţin la ora 7 dimineaţă şi 16 după-

amiaza, dacă într-un viitor mediu nu vom face ceva pentru a o lărgi. 

Ca urmare, este important să avem o rezervă de teren, noi din 

măsurători am ajuns la acest 23,5 faţă de axul actual, nu sunt afectate blocurile 

din E3, nu sunt afectate halele care merg mai departe spre Star 2000 ş.a.m.d., 
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singura problemă e acolo în apropiere oarecum de str.Antenei, dar poate nu 

acolo va fi cazul de lărgire, problemele mari sunt practic de la Kaufland spre 

Dedeman. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Unde nu prea mai ai ce face! 

Este foarte important acest proiect, previne în viitorul apropiat o încă o 

supraaglomerare, nu avem cum să nu evităm ceea ce există astăzi!  

Ceea ce există astăzi, face ca str.Barajului să se transforme într-o stradă 

firească şi să nu o mai putem numi centură, iar scopul autorităţilor locale, atât al 

executivului, dar şi al Consiliului Local este să găsească şi să aprobe variante 

pentru soluţii de trafic. 

Aşa cum v-am mai spus la alte şedinţe, suntem în negocieri şi întâlniri 

succesive cu  Compania Naţională  de Administrare a Infrastructurii Rutiere – 

CNAIR şi cu Ministerul Transporturilor, în aşa fel încât în proiectarea pe care 

statul o are în studiul de fezabilitate şi proiectare pe care încă nu le-a scos la 

licitaţie şi care sunt doar în formă de consultare pentru unirea municipiului 

Tulcea la drumurile expres Constanţa – Tulcea sau Constanţa – Cataloi, Cataloi- 

pod Jijila, să fie altele decât cele din forma iniţial propusă, forma propusă iniţial 

este un drum care intră direct în str.Barajului, ceea ce ar însemna că ne 

blochează efectiv şi atunci noi am solicitat şi s-a creionat deja o variantă, vor mai 

fi încă două variante, în aşa fel încât un pic mai aproape de Tulcea, nu chiar la 

Cataloi, vor pleca două artere  - unul de drum expres, unul normal cu două benzi, 

unul un  drum expres care se va uni cu drumul european E 87 Isaccea-Tulcea 

undeva între Mineri şi Tulcea şi va intra în drumul european, se va lipi de drumul 

european, iar cealaltă bretea va intra în zona Viticulturii – Agighiol, încât la final 

să avem trei artere care să formeze o nouă centură aşa cum o vedeţi pe cea de la 

autostrada care intră în Constanţa prin breteaua Ovidiu, breteaua Constanţa, 

breteaua litoral în partea cealaltă, în aşa fel încât vom avea trei, drumul naţional 

existent care intră în Babadag, un alt drum naţional care să intre în capătul 

Viticulturii şi un alt drum expres care să intre în drumul european.  

Astfel, cei care vor dori să traverseze oraşul dintr-o parte în alta, vor 

avea nişte posibilităţi mult mai degajate de drumuri expres, pentru a ajunge şi  a 

nu mai folosi în totalitate str.Barajului, cum şi cei care pleacă de la Isaccea, de la 

punctul de trecere a frontierei, nu vor mai intra pe str.Barajului, ci se vor duce 

direct pe drumul expres. Aşa cum alţii, care vin spre Murighiol, nu vor mai intra  

prin municipiu, aglomerându-l, ci se vor duce direct pe bretea. 

De fapt este o propunere de o nouă centură împărţită în trei. Este un 

deziderat complex, pe care dacă îl vom atinge, este foarte important pentru 

dezvoltarea ulterioară a municipului, pentru că din păcate  - şi închei – 

str.Barajului este doar o stradă foarte aglomerată. 
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Doamna consilier Mergeani Ana-Elena  – președintă de ședință  

Mulţumim! 

Dacă mai 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  

A mai rămas punctul 28, Diverse. 

Dacă sunt intervenţii. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Domnule primar, vă rog să-mi permiteţi să vă adresez două întrebări. 

Prima întrebare este legată de faptul dacă această şedinţă este transmisă în 

direct şi dacă da, unde, pentru că eu personal nu ştiu unde se transmite şedinţa de 

Consiliu şi cea de a doua este legată de situaţia Direcţiei de Urbanism, dacă ne 

puteţi spune care este situaţia la direcţie, adică dacă avem arhitect şef, dacă se 

emit autorizaţii de construire şi celelalte acte care reglementează activitatea 

legată de urbanism. Mulţumesc! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Se transmite în direct pe pagina de facebook a Primăriei Municipiului 

Tulcea, care poate fi preluată şi share-uită pe fiecare pagină de cont personal. 

Chiar acum veţi vedea, dacă intraţi pe pagina Primăriei Municipiului Tulcea 

vedeţi transmisiunea în direct.  

Pagina municipiului Tulcea a crescut de la 200 de aprecieri cât avea la 

începutul nefolosirii ei, că exista, undeva la 7 - 8 mii şi creşte într-una! 

Se transmite şi rămâne şi acolo pe pagină. Puteţi să luaţi de pe această 

pagină şi să distribuiţi. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Imi permiteţi să intervin? OK, este foarte bine pe facebook, totuşi nu 

toată lumea are facebook! Putem să găsim o modalitate să transmitem şi pe alte – 

nu ştiu, pe site-ul Primăriei sau pe youtube? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Pe site-ul Primăriei vom putea transmite şi toate înregistrările vor fi 

puse pe youtube pentru a le vedea după aceea. 

Privind a doua întrebare, din nefericire, la momentul actual suntem încă 

în căutări şi căutările însemnând şi concursurile pentru recrutarea unor 

specialişti în urbanism. 

A fost modificată legislaţia, dar ajută mai mult oraşele mici şi nu oraşele 

municipii, că noi am fi ca un oraş mic, dar având rang de municipiu, nu ne ajută 

modificările care au avut loc în acest an, pentru că ne îngrădesc cu privire la 

vechimea pe care un arhitect trebuie să o aibă în muncă. 
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Noi avem un arhitect, aşa cum ştiţi este în concediu pentru creşterea 

copilului, domnul Raicu Filip, când am intrat eu primar a intrat şi dumnealui în 

concediu paternal, care se va încheia la 1 decembrie şi până acum am lucrat şi 

lucrăm printr-un sistem de detaşare pe care ni-l permite legislaţia, detaşând 

arhitecţi de la alte autorităţi executive cum este cea de la Consiliul Judeţean 

Târgu-Mureş sau de la Primăria municipiului Sighişoara. 

Şi ne împotmolim o dată la o lună, când rămânem fără persoana care 

semnează. 

Mai avem o soluţie legislativă, dar care la momentul actual nu este 

acceptată de o altă autoritate care ar putea să ne acorde sprijin, pentru că în 

situaţia în care nu este funcţional biroul Urbanism, conform legislaţiei se 

transferă către Consiliul Judeţean, care consiliu preia atribuţiile biroului, 

atribuţiile de semnare a autorizaţiilor şi chiar îşi însuşeşte legal o parte din 

costurile pe care investiţia le presupune, Consiliul Judeţean Tulcea având 

parteneriate cu mai mult de jumătate din comune şi din oraşele din judeţul 

Tulcea. 

Doamna consilier Suhov Anca  

Aşa cum funcţionează la acest moment Galaţiul, un exemplu aproape de 

noi! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Noi am purtat nişte discuţii, nu am ajuns la un rezultat pozitiv ca în 

perioada în care nu avem arhitect să transferăm totul către Consiliul Judeţean, 

sperăm să-l convingem pe domnul arhitect de la Consiliul Judeţean când vom 

vedea că nu găsim altă soluţie, că legea nu este în acest caz facultativă, ci că este 

obligatorie. 

 Insă pentru a evita disensiuni, am făcut până acum noi lucrând o lună 

cu o lună şi anunţând  fiecare cetăţean care a depus documentaţii, că va fi 

întârziat şi justificând şi de ce. 

Acum am scos la concurs câteva posturi şi îl rog pe Nicu Bibu să vă 

explice mai multe. 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Am scos la concurs şi postul de şef serviciu, care este prins în 

organigramă şi care trebuie să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea 

studiilor, sperăm să ne vină şi arhitecţi cu 7 ani vechime ca să poată să şi 

semneze din poziţia de arhitect şef, aşa cum ştiţi legea  nu ne permite pe posturile 

temporar vacante de conducere - aşa cum este postul de arhitect şef - să 

organizăm concurs şi să putem să angajăm, putem să angajăm, putem deci să 

organizăm concurs doar pentru posturile de executie, nu şi pentru posturile de 

conducere. 
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Dacă vom avea şansa să găsim un arhitect care să aibă şi minim 7 ani 

vechime şi să vină la concursul pentru postul de şef serviciu, acesta va avea 

dreptul să şi semneze din poziţia de arhitect şef. 

Aşa cum spunea şi domnul primar, ne chinuim, să ştiţi că a fost destul de 

greu să găsim şi varianta aceasta, avem o persoană care vine de la Consiliul 

Judeţean Mureş câte două săptămâni – cu două săptămâni, când pleacă de aici 

găseşte acolo biroul plin de documentaţii, când pleacă de acolo şi vine aici 

găseşte biroul plin de documentaţii. 

A fost singura variantă pentru a nu bloca oraşul, am avut discuţii şi cu 

doamna de la ANFP, nu dânsele au propus legea, doar o aplică, nu avem cum să 

organizăm concurs pentru postul de arhitect şef. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Mulţumesc! 

Cei doi semnatari pe care municipiul Tulcea – cei doi funcţionari publici 

care puteau avea dreptul de a semna autorizaţii de construire, unul a intrat în 

concediu de paternitate, altul s-a transferat. 

Nu vreau să fac niciun fel de speculaţii de ce au făcut acest lucru, eu am 

descoperit mai multe lucruri, care din experienţa mea mi se par un pic trase de 

păr şi trebuie să le verific, pentru că necesită nişte cheltuieli pe care municipiul  

trebuie să le facă – ori a le face încă o dată nu poţi fără să ai o justificare şi sper 

ca până în decembrie să se facă în  primul rând lumină şi atunci când se va face 

lumină, vom avea şi arhitecţi şi un serviciu cât mai aproape de impecabil. 

Mulţumesc! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Dacă îmi daţi voie, în completare, am preluat anunţurile de joburi de pe 

site-ul Primăriei şi le-a primit fiecare din cei 300 şi nu mai câţi sunt în momentul 

acesta de arhitecţi. Le-am trimis către fiecare din  arhitecţii din Tulcea şi 

Constanţa, din Filiala Dobrogea în  care funcţionăm noi, eu nu am primit niciun 

răspuns, nu ştiu dacă dumneavoastră aţi primit. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Trimiteţi-le şi în restul ţării! 

Am primit răspuns de la mai mulţi arhitecţi, dar care nu se încadrau în 

anii de vechime pe care îi cere legislaţia. 

Doamna consilier Suhov Anca 

Haideţi să scriem către naţional! Ii rugăm să o trimită către zece mii şi 

nu către  trei sute. Luăm legătura şi facem treaba asta? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Da, este un sprijin pe care nu trebuie să-l refuzăm! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Până la urmă, cred că din partea Primăriei ar trebui să meargă către 

naţional! 
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 Domnul primar Ilie Ştefan  

Sigur! Şi ne puneţi şi dumneavoastră o recomandare! 

Doamna consilier Suhov Anca 

Imi daţi voie, un punct ceva mai frumos la „Diverse”? 

Vin cu veşti de la Better Tulcea, azi am dat comanda pentru primele  500 

de exemplare, data viitoare vă voi aduce la fiecare ca să duceţi la copii acasă şi 

suntem în pregătire, sperăm de zilele oraşului să dezvelim placa comemorativă 

dedicată lui Alecu Văcărescu şi morţii dumnealui în puşcăria de pe dealul 

Taberei. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Foarte frumos, felicitări! 

Vreau să vă spun şi eu tot la „Diverse” un program draft al zilelor 

oraşului, noi nu am avut şi nu ne-am concentrat de la începutul anului pe a 

cheltui mulţi bani pentru aceste tipuri de activităţi, pentru că avem foarte mult de 

plătit la diferite tipuri de cofinanţări sau cheltuieli neeligibile.  

Şi împreună cu colegii de la Cultură şi de la Comunicare, s-a conturat – 

vineri va fi o întâlnire în care vor fi prezente şi autorităţile care avizează, de la 

Poliţie până la entităţi ca DSVSA sau DSP, 13, 14, 15 august în zona Ciuperca, 

zona patinoar pe 13 august muzică ambientală, pe 14 august – 19,22 seară 

multietnică, pe 15 august, în acelaşi loc seară folclorică românească, unde 

programul artistic este asigurat de Baladele Deltei,  la Orăşelul copiilor, cu toate 

tipurile de tobogane gonflabile, maşinuţe, operatori economici în funcţie de 

cererile pe care le primeşte DIAP-ul şi deja le primeşte, în Piaţa Civică un 

program de târg de meşteşugari, în Piaţa Civică programul va fi între 8 - 23, pe 

13 august la fel, muzica ambientală, pe 14 -15 august între 11 – 22 program 

artistic al Baladelor pe etnii, str.Unirii va fi închisă, devenind pietonală în 

perioada 13 – 16 august, ora 8, Casa Avramide va avea un târg de creaţii prin 

acel parteneriat pe care l-am stabilit astăzi de creaţii şi aş vrea să vă spun că aici 

am invitat un designer tulcean şi am încercat să vedem dacă nu cumva putem 

spera mai mult pentru anii următori la un târg de design  obiecte create de 

designeri, obiecte unicat, de la articole vestimentare, ceramică,  bijuterii, obiecte 

decorative, unde vor veni branduri din toată ţara – Bucureşti, Timişoara, Braşov, 

Constanţa. 

 Ideea târgului a fost lansată de un designer vestimentar din Tulcea, 

Claudia Marian şi am aflat de activitatea ei, am contactat-o şi am stabilit 

împreună ce putem face la Tulcea, designerul este absolvent al Liceului de Artă 

din Tulcea şi licenţiat în fashion design în cadrul Facultăţii  VIA University din 

Danemarca şi ea a creat un brand care se numeşt Mauverie, realizează piese 

vestimentare şi accesorii din bumbac organic, a propus organizarea unei prime 

ediţii, urmând ca ulterior să devină dacă are succes, o manifestare anuală, 
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proiectul se face în parteneriat cu ICEM, în care noi oferim logistică – corturi, 

mese, scaune şi alte lucruri. 

Si lucrăm şi la o paradă militară de ziua Marinei, pe traseul Unirii – 

Babadag –Teatrul Jean Bart. Şi putem include şi celelalte activităţi pe care 

dumneavoastră le faceţi şi o să-i rog pe colegii de la Comunicare să ia legătura şi 

cu doamna Suhov, pentru a pune şi activitatea dumnealor. 

Noi acum ne organizăm şi încercăm să facem, fără a cheltui sume din 

bugetul local pe diferite tipuri de manifestări, cu ceea ce putem noi mai bine. 

    Domnul consilier Porneală Cristian 

Tot la “Diverse”: aş vrea să revenim un pic la subiectul cu arhitectul 

şef, data viitoare când va veni doamna din Târgu-Mureş? Pentru că sunt multe 

proiecte care nu s-au aprobat, agenţii economici şi-au făcut nişte planuri, între 

timp preţul materialelor de construcţii a crescut şi există riscul să băgăm multe 

firme în faliment, Primăria să fie dată în judecată pentru că nu şi-a respectat 

termenele şi  cetăţeanul are de suferit pentru că preţurile în continuare sunt 

foarte sus, datorită lipsei acestui arhitect şef! 

Deci practic când va veni următoarea dată această doamnă de la Târgu-

Mureş? 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Nu ştiu când va veni următoarea dată, pot să vă spun că organizăm 

concursuri şi aşteptăm să vină oamenii la concurs, decât să vină doamna de la 

Târgu-Mureş! 

Domnul consilier Porneală Cristian 

Trebuie rezolvată această problemă pentru că “arde”! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Da şi eu mi-o asum în calitate de primar! Şi cred că este mult mai bine 

să văd de ce fug arhitecţii de la Primăria Tulcea, pentru a  vedea cum au 

influenţat ei piaţa imobiliară.  

Domnul consilier Porneală Cristian 

Deci nu este o întrebare care a apărut azi, ieri, de două săptămână. E de 

foarte mult timp! 

Domnul Bibu Nicolae – administratorul public al municipiului Tulcea 

Aşa cum v-am mai spus, ne rugăm de fiecare dată de doamna arh. Alina 

Popescu să vină, nu este obligaţia ei, este obligaţia noastră să ne găsim arhitect 

şef, dar în acelaşi timp,  luaţi în calcul că dat fiind faptul că postul este blocat 

până la 1 decembrie, nu putem să organizăm concurs. 

 La fel, postul de şef serviciu poate să-l câştige doar un arhitect care are 

minim 5 ani vechime şi vom fi în aceeaşi situaţie ca şi acum, iar preţurile de pe 

piaţa materialelor de construcţii sau din piaţa imobiliară nu le reglează nici 

executivul, nici cei prezenţi azi în sală ca şi consilieri locali. Sunt alte mecanisme 

care reglează preţurile! 
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Domnul consilier Porneală Cristian 

Odată ce cererea este mare şi oferta este foarte mică, automat creşte 

preţul! Dacă oferta ar fi un pic mai mare, ar scădea şi preţul! 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Noi sperăm ca într-un termen cât mai bun să găsim şi arhitect şi să 

facem şi lumină! 

Domnul consilier Porneală Cristian 

Cetăţenii vor mulţumi tuturor dacă se rezolvă această problemă! 

Există riscul să crească şi mai mult preţurile şi lumea îşi doreşte o casă, 

poate sunt unii care se înhamă la nişte rate pe care nu le vor putea duce în viitor.  

Doamna consilier Suhov Anca 

Pe arhitecţii tulceni i-am sunat personal pe toţi. Celor constănţeni le-am 

trimis mail. Acum vom trimite şi către restul – mai mult de atât, e o procedură de 

concurs şi  nimeni nu vine pentru 6 luni. 

Domnul primar Ilie Ştefan 

Au existat situaţii în care şi postul de primar a fost vacant şi vor mai 

exista astfel de situaţii! Din păcate noi avem situaţia aceasta acum, care ne pune 

într-o oarecare dificultate, însă avem şi timp pentru a studia fiecare PUZ şi 

fiecare investiţie. 

Dacă am fi avut acum un flux continuu, firesc, cei de pe str.Alunişului ar 

fi ieşit în  faţa Primăriei făcând greve sau scandal, pentru că se construieşte un 

bloc în faţă, bloc care a fost aprobat în alte mandate, nu acum, de care ei nu prea 

au avut habar, în locul spaţiilor lor din faţă sau în alte zone. 

Noi acum avem timp să negociem cu acele persoane care au toate 

documentele legale de a construi, pentru că nimeni nu a contestat, nimeni nu a 

văzut cât se încadrează ce se va construi în spaţiul respectiv, s-au schimbat 

destinaţiile foarte uşor şi putem negocia cu  persoanele respective, ne întâlnim, 

pentru a renunţa la investiţie sau a cumpăra noi spaţiul de acolo, în aşa fel încât 

să nu blocăm o zonă deja aglomerată. Avem şi partea bună de la această treabă! 

Dar să sperăm că vom avea un arhitect care să-şi asume nişte 

responsabilităţi foarte  mari aici în municipiu. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 

Mai sunt probleme pentru „Diverse”. 

Doamna consilier Luca Andaluzia 

Domnul primar, în luna august avem şedinţă, ca să ştiu cum îmi 

programez concediul. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Este posibil să avem o şedinţă extraordinară cât de curând.  

Domnul primar Ilie Ştefan 

Eu vă propun, doamnă, ca această şedinţă din august, pentru că este 

firesc, secretarul să discute cu dumneavoastră, cu toţi consilierii şi să cădeţi cu 
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toţii de acord, pentru că este apanajul dumneavoastră, la o dată care să fie 

convenabilă tuturor. 

Domnul Iusuf Leventh – secretar general al municipiului Tulcea 

Când consideraţi dumneavoastră, sunteţi for deliberativ. 

O extraordinară este imperios necesară pe motive financiare. Cel mai 

devreme pe 6, cel mai târziu pe 10 august. 

Doamna consileir Frandeş Claudia Alina 

OK, deci între 10 şi 25 se poate pleca în concediu. 

Doamna consilier Mergeani Ana Elena – preşedintă de şedinţă 

Mulţumim frumos pentru prezenţă, o zi bună tuturor! Inchidem şedinţa. 
 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETARUL GENERAL 
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             Ana Elena MERGEANI                                           Leventh IUSUF 
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